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In nachstehender Liste sind die Übersetzungen der wichtigsten regelmäßigen und unregelmäßigen Verben in alphabetischer Folge 
aufgeführt. Zusätzlich ist angegeben, wann ein Verb bei der Bildung des Imperfekts oder Aorists ein Augment benötigt. Solche 
Verben sind mit einem Sternchen (*) markiert.
Die Zahlen verweisen auf die Konjugationsnummern der in diesem Buch beispielhaft konjugierten Verben. Diese Musterverben sind 
hervorgehoben.

Verwendete Abkürzungen
Ø = fehlt
◊ = Verb tritt als unpersönlicher Ausdruck meist in der 3. Pers. Singular auf.

ALPHABETISCHE VERBLISTE 
DEUTSCH

VERBTABELLEN GRIECHISCH

A
abdecken  ξεσκεπάζω  ξεσκέπασα    50
Abend: es wird Abend  βραδιάζει ◊  βράδιασε    
abfahren  αναχωρώ για  αναχώρησα    5
abfahren  φεύγω*  έφυγα    80
abgewöhnen, sich etw.  ξεσυνηθίζω  ξεσυνήθισα    50
abhaken  ξεσκαλώνω  ξεσκάλωσα    6
abhängig sein  εξαρτώμαι ◊  εξαρτήθηκα    32
abheben  απογειώνομαι  απογειώθηκα    15
abholen  παραλαμβάνω  παρέλαβα    41
abladen  ξεφορτώνω  ξεφόρτωσα    6
ablaufen  λήγω*  έληξα    12
ablegen  αποθέτω*  απέθεσα    50
ablehnen  απορρίπτω*  απέρριψα    8
ablösen  ξεκολλώ  ξεκόλλησα    4
abmessen  αναμετρώ  αναμέτρησα    4
abquälen, sich  στενοχωριέμαι  στενοχωρήθηκα    3
abreagieren, sich  εκτονώνομαι  εκτονώθηκα    15
abreisen  αναχωρώ για  αναχώρησα    5
absagen  ματαιώνω  ματαίωσα    6
abschaffen  καταργώ  κατάργησα    5
abschlagen  αντικρούω*  αντέκρουσα    7
abschlecken  γλείφω*  έγλειψα    8
abschleppen  ρυμουλκώ  ρυμούλκησα    5
abschließen  κλειδώνω  κλείδωσα    6
abschmecken  νοστιμεύω  νοστίμεψα    31
abschminken  ξεβάφω  ξέβαψα    8
abschrauben  ξεβιδώνω  ξεβίδωσα    6
abschreiben  αντιγράφω*  αντέγραψα    8
abschütteln  τινάζω  τίναξα    12
abschütteln  αποβάλλω*  απέβαλα    9
absegeln  αποπλέω*  απέπλευσα    69
absichern  εξασφαλίζω  εξασφάλισα    50
abstammen  κατάγομαι   κατήχθηκα    33
abstammen  προέρχομαι  προήλθα    36
Abstand nehmen  ξεκολλώ  ξεκόλλησα    4
absteigen  κατεβαίνω  κατέβηκα    11
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absteigen  αποβιβάζομαι  αποβιβάστηκα    66
abstellen  σταθμεύω  στάθμευσα    14
abstoßend finden, etw.  απωθώ  απώθησα    5
abtragen  φθείρω*  έφθειρα    42
abtrocknen, sich  σκουπίζομαι  σκουπίστηκα    73
abwägen  ζυγίζω  ζύγισα    50
abwarten  αναμένω*   ανέμεινα    49
abwehren  αποκρούω*  απέκρουσα    7
abwerfen  αποβάλλω*  απέβαλα    9
abwerfen, eine Last  ξεφορτώνω  ξεφόρτωσα    6
abwesend sein  λείπω*  έλειψα    8
abzahlen  ξεπληρώνω  ξεπλήρωσα    6
achten  εκτιμώ  εκτίμησα    4
achten  προσέχω  πρόσεξα    12
addieren  αθροίζω  άθροισα    50
addieren  προσθέτω  πρόσθεσα / προσέθεσα    50
adoptieren  υιοθετώ  υιοθέτησα    5
ähneln  μοιάζω*  έμοιασα    50
ahnen  διαισθάνομαι  διαισθάνθηκα    15
Ahnung haben  χαμπαρίζω / χαμπαριάζω  χαμπάριασα    50
akkumulieren  συσσωρεύω  συσσώρευσα    14
aktiv sein  δρω*  έδρασα    61
aktiv sein  ενεργώ*  ενήργησα    5
aktiv werden  ενεργώ*  ενήργησα    5
akzeptieren  παραδέχομαι  παραδέχθηκα    15
alt werden  παλιώνω  πάλιωσα    6
älter werden  γερνώ  γέρασα    61
älter werden  μεγαλώνω  μεγάλωσα    6
amüsieren  διασκεδάζω  διασκέδασα    50
amüsieren, sich  γλεντώ  γλέντησα    4
anbauen  καλλιεργώ  καλλιέργησα    5
anbeten  δοξολογώ  δοξολόγησα    5
anbeten  λατρεύω  λάτρεψα    31
anbeten  προσκυνώ  προσκύνησα    4
anbieten  κερνώ  κέρασα    61
anbieten  προσφέρω*  πρόσφερα / προσέφερα    42
anbieten, sich  προσφέρομαι  προσφέρθηκα    15
anbringen  επιφέρω*  επέφερα    42
ändern  αλλάζω  άλλαξα    12
ändern  μετατρέπω*  μετέτρεψα    8
aneignen, sich  οικειοποιούμαι  οικειοποιήθηκα    72
anerkannt werden  αναγνωρίζομαι  αναγνωρίστηκα    66
anerkennen  παραδέχομαι  παραδέχθηκα    15
anfangen  αρχίζω  άρχισα    50
anfangen  ξεκινώ  ξεκίνησα    4
anflehen  ικετεύω  ικέτεψα / ικέτευσα    31
angeben  επιδεικνύω*  επέδειξα    78
angeben  καυχιέμαι / καυχώμαι  καυχήθηκα    3
angeben  παινεύομαι  παινεύτηκα    15
angekündigt werden  αναγγέλλομαι  αναγγέλθηκα     15
angesteckt werden  μολύνομαι  μολύνθηκα    15
angrenzen  συνορεύω  συνόρευσα    31/14
Angst haben  φοβάμαι / φοβούμαι  φοβήθηκα    46
Angst machen  φοβερίζω  φοβέρισα    50
anhalten  σταματώ  σταμάτησα    4
anhäufen  συσσωρεύω  συσσώρευσα    14
anheben  υψώνω  ύψωσα    6
Anker: vor Anker gehen  αράζω  άραξα    12
anklagen  καταγγέλλω* / καταγγέλνω*  κατάγγειλα / κατήγγειλα    9
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anklagen  κατηγορώ  κατηγόρησα    5
ankommen  φτάνω*  έφτασα    44
ankommen  φθάνω  έφθασα    44
ankündigen  αναγγέλλω*, αναγγέλνω*  ανήγγειλα    9
ankündigen  προμηνύω  προμήνυσα    50
ankündigen, sich  αναγγέλλομαι  αναγγέλθηκα     15
anlehnen  γέρνω*  έγειρα    27
anlehnen, sich  ακουμπώ  ακούμπησα    4
anleiten  προτρέπω*  προέτρεψα    8
anmerken  παρατηρώ  παρατήρησα    5
annähern  πλησιάζω  πλησίασα    50
annähern  προσεγγίζω  προσέγγισα    50
annähern  ζυγώνω  ζύγωσα    6
annehmen  υποθέτω  υπέθεσα    50
annehmen  δέχομαι  δέχθηκα    15
annehmen: man nimmt an  υποτίθεται ◊  υποτέθηκε    
anpassen  προσαρμόζω  προσάρμοσα    50
anpassen  εφαρμόζω*  εφάρμοσα / εφήρμοσα    50
anrufen  τηλεφωνώ  τηλεφώνησα    5
anschnallen, sich  προσδένομαι  προσδέθηκα    15
anschnauzen, jdn  κράζω*  έκραξα    12
anschreiben  χρεώνω  χρέωσα    6
anschwellen  φουσκώνω  φούσκωσα    6
ansehen  αντικρίζω  αντίκρισα    50
ansiedeln  εγκαθιστώ*  εγκατέστησα    13
anspornen  παροτρύνω  παρότρυνα    19
Anspruch: in Anspruch nehmen  διεκδικώ  διεκδίκησα    5
anstacheln  προτρέπω*  προέτρεψα    8
anstecken, jdn  μολύνω   μόλυνα    19
anstoßen  τσουγκρίζω  τσούγκρίσα    50
anstrengen  μοχθώ  μόχθησα    5
anstrengen, sich  κουράζομαι  κουράστηκα    73
antworten  απαντώ  απάντησα    4
anweisen  καθοδηγώ  καθοδήγησα    5
anwenden  εφαρμόζω*  εφάρμοσα / εφήρμοσα    50
anwesend sein  παρευρίσκομαι  παρευρέθηκα    15
anzeigen  καταγγέλλω* / καταγγέλνω*  κατάγγειλα / κατήγγειλα    9
anzeigen  κοινοποιώ  κοινοποίησα    5
anziehen  ντύνω*  έντυσα    44
anziehen  φορώ  φόρεσα    68
anziehen, jdn  τραβώ  τράβηξα    70
anziehen, sich  ντύνομαι  ντύθηκα    15
anzünden  ανάβω  άναψα    8
arbeiten  δουλεύω  δούλεψα    31
arbeiten  εργάζομαι  εργάστηκα    66
ärgern  πειράζω  πείραξα    12
ärgern  συγχύζω  σύγχισα    50
ärgern  θυμώνω  θύμωσα    6
atmen  αναπνέω  ανάπνευσα    69
atmen  ανασαίνω  ανάσανα     10
aufbauen  ιδρύω  ίδρυσα    35
aufbrauchen  εξαντλώ*  εξάντλησα    5
aufbrausen  φουντώνω  φούντωσα    6
aufbrechen  διαρρηγνύω*  διέρρηξα    29
aufbrechen  παραβιάζω  παραβίασα    50
aufdrehen  κουρντίζω  κούρδισα    50
auferstehen  ανασταίνομαι  αναστήθηκα    15
aufgeben  παραιτούμαι  παραιτήθηκα    72
aufgeben, etw.  παρατώ  παράτησα    4
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aufgehen  ανατέλλω*  ανέτειλα    9
aufgehen  φουσκώνω  φούσκωσα    6
aufhalten, sich  συχνάζω  σύχνασα    50
aufhalten, sich  χρονοτριβώ  χρονοτρίβησα    5
aufhalten, sich länger  παραμένω*  παρέμεινα    49
aufhängen  κρεμώ  κρέμασα    61
aufhängen, Wäsche  απλώνω  άπλωσα    6
aufheitern, sich: es heitert sich auf  ξαστερώνει ◊  ξαστέρωσε    
aufhören  παύω*  έπαψα    60
aufkratzen  γδέρνω*  έγδαρα    25
aufmachen  ανοίγω  άνοιξα    12
aufnehmen  φιλοξενώ  φιλοξένησα    5
aufpassen  προσέχω  πρόσεξα    12
aufpumpen  φουσκώνω  φούσκωσα    6
aufregen, sich  θυμώνω  θύμωσα    6
aufregen, sich  νευριάζω  νευρίασα    50
aufrichten  υψώνω  ύψωσα    6
aufrichten, sich  ορθώνομαι  ορθώθηκα    15
aufsagen  απαγγέλλω* / απαγγέλνω*  απήγγειλα    9
aufschlagen, Zelt  στήνω*  έστησα    44
aufschlitzen  ξεκοιλιάζω  ξεκοίλιασα    50
aufseufzen, schwer  βαριαναστενάζω  βαριαναστέναξα    12
aufspringen  πετιέμαι  πετάχτηκα    62
aufspüren  ανιχνεύω  ανίχνευσα    14
aufstehen  σηκώνομαι  σηκώθηκα    15
aufstellen  υψώνω  ύψωσα    6
aufstöbern  ξετρυπώνω  ξετρύπωσα    6
auftauchen  αναδύομαι  αναδύθηκα    15
aufwachen  ξυπνώ  ξύπνησα    4
aufwecken  ξυπνώ  ξύπνησα    4
aufzeigen  αναδείχνω* / αναδεικνύω*  ανέδειξα    78
aufziehen  κουρντίζω  κούρδισα    50
ausbalancieren  ισοζυγίζω  ισοζύγισα    50
ausbrechen  δραπετεύω  δραπέτευσα    14/31
ausbrechen  ξεσκάζω  ξέσκασα    50
ausbrechen  ξεσπώ  ξέσπασα    61
ausbreiten  απλώνω  άπλωσα    6
ausbreiten  στρώνω*  έστρωσα    6
ausbreiten, sich  απλώνομαι  απλώθηκα    15
ausdrücken  εκφράζω*  εξέφρασα    50
ausdrücken  διατυπώνω  διατύπωσα    6
ausdrücken, sich  εκφράζομαι  εκφράστηκα    66
ausfallen  ματαιώνω  ματαίωσα    6
ausführen  διεξάγω*  διεξήγαγα    34
ausführen  εξάγω*  εξήγαγα    34
ausfüllen  συμπληρώνω  συμπλήρωσα    6
ausgeben, Geld  ξοδεύω  ξόδεψα    31
ausgehen  βγαίνω  βγήκα    21
ausgelost werden  κληρώνομαι  κληρώθηκα    15
ausgeschlossen werden  αποκλείομαι  αποκλείστηκα    73
ausgeschlossen werden  εξαιρούμαι  εξαιρέθηκα     72
ausgesetzt werden  εκτίθεμαι*  εκτέθηκα    51
ausgezeichnet werden  διακρίνομαι  διακρίθηκα    15
ausgießen, sich  ξεχύνομαι  ξεχύθηκα    15
ausgleichen  ισοζυγίζω  ισοζύγισα    50
ausgraben  ξεσκαλίζω  ξεσκάλισα    50
aushalten  αντέχω  άντεξα    12
aushalten  υφίσταμαι  υπέστην    79
aushalten  υπομένω*  υπέμεινα    49
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aushalten: auszuhalten sein  αντέχεται ◊   Ø Aorist    
aushandeln  παζαρεύω  παζάρεψα    31
ausharren  καρτερώ   καρτέρησα    5
aushauchen, Leben  ξεψυχώ  ξεψύχησα    4
aushecken  σκαρώνω  σκάρωσα    6
auslassen  παραλείπω*◊  παρέλειψα    8
auslassen, Wut  ξεθυμαίνω  ξεθύμανα    10
auslosen  κληρώνω  κλήρωσα    6
ausmachen  κανονίζω  κανόνισα    50
ausmachen  σβήνω*  έσβησα    44
Ausnahme: eine Ausnahme machen  εξαιρώ  εξαίρεσα    57
ausnutzen  καταχρώμαι  καταχράστηκα    43
ausnützen  εκμεταλλεύομαι  εκμεταλλεύθηκα    15
auspacken  ξετυλίγω  ξετύλιξα    12
auspressen  στύβω / στείβω*  έστειψα    8
ausrechnen  υπολογίζω  υπολόγισα    50
ausreißen  ξεφυτρώνω  ξεφύτρωσα    6
ausreißen  ξηλώνω  ξήλωσα    6
ausrichten lassen  παραγγέλλω / παραγγέλνω  παράγγειλα / παρήγγειλα    9
ausrufen  διαλαλώ  διαλάλησα    5
ausruhen  αναπαύω  ανάπαυσα / ανέπαυσα    60
ausruhen  ξεκουράζομαι  ξεκούραστηκα    66
ausruhen  πλαγιάζω  πλάγιασα    50
ausrutschen  γλιστρώ  γλίστρησα    4
aussagen  καταθέτω*  κατέθεσα    50
ausschließen  εξαιρώ  εξαίρεσα    57
ausschließen, jdn  αποκλείω*  απέκλεισα    35
ausschütten  χύνω*  έχυσα    44
aussetzen  εκθέτω*  εξέθεσα    50
aussortieren  ξεδιαλέγω  ξεδιάλεξα    12
aussprechen  προφέρω  πρόφερα    42
ausspülen  ξεπλένω  ξέπλυνα    52
ausstatten  προικίζω  προίκισα    50
ausstehen können  χωνεύω  χώνευσα / χώνεψα    31
aussteigen  αποβιβάζομαι  αποβιβάστηκα    66
ausstellen  εκθέτω*  εξέθεσα    50
ausstellen, Tickets  κόβω*  έκοψα    8
aussteuern  προικίζω  προίκισα    50
ausstrecken  τεντώνω  τέντωσα    6
ausstreuen  σπέρνω* / σπείρω  έσπειρα    27
aussuchen  διαλέγω  διάλεξα    12
austauschen  ανταλλάζω / ανταλλάσσω  αντάλλαξα    12
austeilen  μοιράζω  μοίρασα    50
austrocknen lassen  μαραίνω  μάρανα    10
ausüben  εξασκώ  εξασκήθηκα    5
ausüben, Beruf  επαγγέλλομαι  επαγγέλθηκα    15
auswählen  επιλέγω*  επέλεξα    12
auswählen  διαλέγω  διάλεξα    12
auswandern  μεταναστεύω  μετανάστεψα    31/14
auswringen  στύβω / στείβω*  έστειψα    8
auszeichnen  αναδείχνω* / αναδεικνύω*  ανέδειξα    78
ausziehen, Hose  ξεβρακώνω  ξεβράκωσα    6
ausziehen, sich  γδύνομαι  γδύθηκα    15
autorisieren  εξουσιοδοτώ  εξουσιοδότησα    5
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B
basteln  μαστορεύω  μαστόρεψα    31
bauen  κτίζω* / χτίζω*  έκτισα / έχτισα    50
bauen  χτίζω* / κτίζω*  έχτισα    50
bauen  κατασκευάζω  κατασκεύασα    50
beaufsichtigen  επιβλέπω*  επέβλεψα    8
bedauern  λυπάμαι / λυπούμαι  λυπήθηκα    46
bedecken  στεγάζω  στέγασα    50
bedeuten  σημαίνω  σήμανα    10
Bedeutung zumessen  αποδίδω*  απέδωσα    30
bedient werden  σερβίρομαι  σερβιρίστηκα    73
bedrängen  πιέζω  πίεσα    50
bedrohen  απειλώ  απείλησα    5
beeilen, sich  σπεύδω*  έσπευσα    50
beeilen, sich  βιάζομαι  βιάστηκα    66
beeinflussen  επηρεάζω  επηρέασα    50
beeinflussen  παρασέρνω / παρασύρω  παρέσυρα    58
beenden  λήγω*  έληξα    12
beenden  τελειώνω  τελείωσα    6
beenden  τερματίζω  τερμάτισα    50
beenden  παύω*  έπαψα    60
beenden  σχολώ  σχόλασα    61
befassen, sich  πραγματεύομαι  πραγματεύτηκα    15
befehlen  διατάσσω / διατάζω*  διέταξα    12
befehlen  προστάζω  πρόσταξα    12
befinden, sich  βρίσκομαι  βρέθηκα     51
beflecken  λεκιάζω  λέκιασα    50
befördern  προάγω   προήγαγα    34
befrachten  ναυλώνω  ναύλωσα    6
befreien  απαλλάσσω  απάλλαξα    12
befreien  ξεσκίζω  ξέσκισα    50
befreien, jdn  ελευθερώνω  ελευθέρωσα    6
befreien, sich  απελευθερώνομαι  απελευθερώθηκα    15
befreien, sich  ελευθερώνομαι  ελευθερώθηκα    15
befreit werden  ελευθερώνομαι  ελευθερώθηκα    15
befriedigen  ικανοποιώ  ικανοποίησα    5
befürchten  φοβάμαι / φοβούμαι  φοβήθηκα    46
begeben, sich  μεταβαίνω σε  μετέβηκα / μετέβην    11
begehen, einen Fehler  φταίω*  έφταιξα    81
begehren  ποθώ  πόθησα    5
beginnen  ξεκινώ  ξεκίνησα    4
beginnen  αρχίζω  άρχισα    50
begleichen  εξοφλώ  εξόφλησα    5
begleiten  συνοδεύω  συνόδευσα    31
begleiten  συντροφεύω  συντρόφευσα    31
begleitet werden  συνοδεύομαι  συνοδεύθηκα    15
begraben  θάβω*  έθαψα    8
begreifen  κατανοώ  κατανόησα    5
begründen  δικαιολογώ  δικαιολόγησα    5
behandeln  πραγματεύομαι  πραγματεύτηκα    15
beharren  επιμένω*  επέμεινα    49
behaupten  ισχυρίζομαι  ισχυρίστηκα    73
behausen  στεγάζω  στέγασα    50
behilflich sein  εξυπηρετώ  εξυπηρέτησα    5
beimessen, etw. zusätzlichen Wert  προσδίδω*  προσέδωσα    30
beinhalten  περιέχω   Ø Aorist    2
beißen  δαγκώνω  δάγκωσα    6
beißen  τσιμπώ  τσίμπησα    4
beistehen  συμπαραστέκομαι  συμπαραστάθηκα    51
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beitragen  συνεισφέρω*  συνεισέφερα    42
beiwohnen  παρευρίσκομαι  παρευρέθηκα    15
bekannt  φημίζομαι  φημίστηκα    73
bekannt machen  κοινοποιώ  κοινοποίησα    5
bekannt machen  αναγγέλλω*, αναγγέλνω*  ανήγγειλα    9
bekannt werden  μαθαίνομαι  μαθεύτηκα    15
beklagen  θρηνώ  θρήνησα    5
beklagen  παραπονιέμαι  παραπονέθηκα    3
beklagen, sich laut  κραυγάζω  κραύγασα    50
bekommen  λαβαίνω  έλαβα    41
bekommen, Gänsehaut  ανατριχιάζω  ανατρίχιασα    50
bekommen, Mut  ξεθαρρεύω  ξεθάρρεψα    31
bekränzen  στεφανώνω  στεφάνωσα    6
bekreuzigen, sich  σταυρώνομαι  σταυρώθηκα    15
bekriegen  μάχομαι  μάχησα     51
bekriegen  πολεμώ  πολέμησα    4
beladen  φορτώνω  φόρτωσα    6
belagern  πολιορκώ  πολιόρκησα    5
belasten  χρεώνω  χρέωσα    6
belasten, jdn psychisch  ψυχοπλακώνω  ψυχοπλάκωσα    6
beleidigen  προσβάλλω*  προσέβαλα / πρόσβαλα     9
beleuchten  φέγγω*  έφεξα    12
beleuchten  φωτίζω  φώτισα    50
bemühen, sich  κοπιάζω  κόπιασα    50
bemühen, sich  επιζητώ  επιζήτησα    38
benachrichtigen  ειδοποιώ  ειδοποίησα    5
benehmen, sich  συμπεριφέρομαι  συμπεριφέρθηκα    15
benehmen, sich  φέρομαι  φέρθηκα    15
beneiden  ζηλεύω  ζήλεψα    31
benennen  ονομάζω  ονόμασα    50
benötigen  χρειάζομαι  χρειάστηκα    66
benutzen  μεταχειρίζομαι  μεταχειρίστηκα    73
benutzen  χρησιμοποιώ  χρησιμοποίησα    5
beobachten  παρατηρώ  παρατήρησα    5
beraten lassen, sich  συμβουλεύομαι  συμβουλεύτηκα    15
berauben  ληστεύω  λήστεψα    31
berauben  στερώ  στέρησα    5
berechnen  λογαριάζω  λογάριασα    50
berechnen  υπολογίζω  υπολόγισα    50
bereichern, sich  πλουταίνω  πλούτυνα    19
bereiten  ετοιμάζω  ετοίμασα    50
berufen auf, sich  επικαλούμαι  επικαλέστηκα    71
beruhigen  ησυχάζω  ησύχασα    50
beruhigen  καθησυχάζω  καθησύχασα    50
beruhigen, sich/jdn  ηρεμώ  ηρέμησα    5
berühmt sein  φημίζομαι  φημίστηκα    73
berühren  αγγίζω  άγγιξα    12
besänftigen, jdn  ημερεύω  ημέρεψα    31
beschädigen  βλάπτω*  έβλαψα    8
beschäftigen  απασχολώ  απασχόλησα    5
beschäftigen, sich  ασχολούμαι  ασχολήθηκα    72
beschimpfen  βρίζω*  έβρισα    50
beschleunigen  συντομεύω  συντόμευσα    14
beschleunigen  επιταχύνω  επιτάχυνα    45
beschmutzen  βρομίζω  βρώμισα    50
beschmutzen  λασπώνω  λάσπωσα    6
beschmutzen  ρυπαίνω  ρύπανα    10
beschmutzen, sich  λερώνομαι  λερώθηκα    15
beschreiben  περιγράφω*  περιέγραψα    8
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beschützen  προστατεύω  προστάτεψα    31
beschweren, sich  παραπονιέμαι  παραπονέθηκα    3
besetzen  κατέχω   Ø Aorist    2
besiegen  νικώ  νίκησα    4
besiegt werden  ηττώμαι  ηττήθηκα    32
besiegt werden  νικιέμαι  νικήθηκα    3
besingen  υμνώ  ύμνησα    5
besitzen  κατέχω   Ø Aorist    2
besorgen  προμηθεύω  προμήθευσα    31
besprengen  ραντίζω  ράντισα    50
bespritzen  ψεκάζω  ψέκασα    50
bespritzen  ραντίζω  ράντισα    50
besprühen  ψεκάζω  ψέκασα    50
besser werden  καλυτερεύω  καλυτέρεψα    31
bestärken  τονώνω  τόνωσα    6
bestätigen  επικυρώνω  επικύρωσα     6
bestechen lassen, sich  πουλιέμαι  πουλήθηκα    3
bestehen  υφίσταμαι  υπέστην    79
bestehen aus  αποτελούμαι  αποτελέστηκα    16
bestellen  παραγγέλλω / παραγγέλνω  παράγγειλα / παρήγγειλα    9
bestimmen  διορίζω  διόρισα    50
bestimmen  ορίζω  όρισα    50
bestimmen  προσδιορίζω  προσδιόρισα    50
bestimmen  προορίζω  προόρισα    50
bestrafen  τιμωρώ  τιμώρησα    5
bestrahlt werden  ακτινοβολούμαι  ακτινοβολήθηκα    72
bestreiten  διεκδικώ  διεκδίκησα    5
besuchen  επισκέπτομαι  επισκέφτηκα    15
betasten  ψηλαφίζω  ψηλάφισα    50
betätigen, sich  δρω*  έδρασα    61
betäuben  ναρκώνω  νάρκωσα    6
beten  προσεύχομαι  προσευχήθηκα    15
betonen  τονίζω  τόνισα    50
betrachten  θωρώ  θώρησα    38
betrachten  κοιτάζω  κοίταξα    12
betrachten, aufmerksam  περιεργάζομαι  περιεργάστηκα    66
betreuen  μετανοώ  μετανόησα    5
Betrieb: in Betrieb setzen  ενεργοποιώ  ενεργοποίησα    5
betrinken, sich  μεθώ  μέθησα    48
betroffen werden  τυχαίνω* να  έτυχα    77
betrogen werden  απατώμαι  απατήθηκα    32
betrüben  λυπώ*  λύπησα    5
betrügen  απατώ  απάτησα    4
betrügen  ξεγελώ  ξεγέλασα    61
betrügen  εξαπατώ  εξαπάτησα    4
Bett: das Bett machen  στρώνω*  έστρωσα    6
betteln  ζητιανεύω  ζητιάνεψα    31
beugen, sich  υποκύπτω*  υπέκυψα    8
beunruhigen, jdn  θορυβώ  θορύβησα    5
beunruhigen, sich  ανησυχώ  ανησύχησα    5
beurteilen  κρίνω*  έκρινα    45
beurteilen  σχολιάζω  σχολίασα    50
bevollmächtigen  εξουσιοδοτώ  εξουσιοδότησα    5
bevorzugen  ξεχωρίζω  ξεχώρισα    50
bevorzugen  προτιμώ  προτίμησα    4
bewahren  φυλώ / φυλάσσω  φύλαξα    12
bewegen  κινώ  κίνησα    38
bewegen  κουνώ  κούνησα    4
bewegen, sich  κουνιέμαι  κουνήθηκα    3
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beweinen  θρηνώ  θρήνησα    5
beweint werden  κλαίγομαι  κλαύτηκα    51
beweisen  αποδεικνύω* / αποδείχνω*  απέδειξα    78
bewerten  εκτιμώ  εκτίμησα    4
bewirken  συντελώ  συντέλεσα / συνετέλεσα    57
bewundern  θαυμάζω  θαύμασα    50
bezahlen  πληρώνω  πλήρωσα    6
bezaubern, durch den Blick  ματιάζω  μάτιασα    50
bezeugen  μαρτυρώ  μαρτύρησα    5
beziehen, sich  αναφέρομαι  αναφέρθηκα    15
bezuschussen  χορηγώ  χορήγησα    5
bilden  σχηματίζω  σχημάτισα    50
bilden, sich  καλλιεργούμαι  καλλιεργήθηκα    72
binden  δένω*  έδεσα    44
binden  ενώνω*  ένωσα    6
binden, sich  δένομαι  δέθηκα    15
bitten  παρακαλώ  παρακάλεσα    57
bitten  γυρεύω  γύρεψα    31
bitten  ζητώ  ζήτησα    38
bitter schmecken  πικραίνω  πίκρανα    10
blamieren, jdn  ξεφτιλίζω  ξεφτίλισα    50
blasen  φυσώ ◊  φύσηξα    70
bleiben  μένω*  έμεινα    49
bleichen  ξανοίγω  ξάνοιξα    12
blenden  θαμπώνω  θάμπωσα    6
blenden  τυφλώνω  τύφλωσα    6
blind machen  τυφλώνω  τύφλωσα    6
blitzen: es blitzt  αστράφτει ◊  άστραψε    
blondieren  ξανθαίνω  ξάνθυνα    19
bloßgestellt werden  εκτίθεμαι*  εκτέθηκα    51
bloßstellen  εκθέτω*  εξέθεσα    50
blühen  ανθίζω  άνθισα    50
bluten  ματώνω  μάτωσα    6
bohren  τρυπώ  τρύπησα    4
borgen  δανείζω  δάνεισα    50
böse machen  αγριεύω  αγρίεψα    31
böse werden  αγριεύω  αγρίεψα    31
braten  τηγανίζω  τηγάνισα    50
brauchen  χρειάζομαι  χρειάστηκα    66
brechen  σπάζω*  έσπασα    50
brechen  τσακίζω  τσάκισα    50
brechen  τσακίζομαι  τσακίστηκα    73
breit werden  φαρδαίνω  φάρδυνα    19
bremsen  φρενάρω  φρενάρισα    59
brennen  καίω*  έκαψα    40
brennen  τσούζω*  έτσουξα    12
bringen  φέρνω*  έφερα    42
bringen, an seinen Platz  τοποθετώ  τοποθέτησα    5
bringen, es zu etw.  δημιουργούμαι  δημιοιυργήθηκα    72
bringen, jdn auf seine Seite  παρασέρνω / παρασύρω  παρέσυρα    58
brühen  ζεματίζω  ζεμάτισα    50
brüllen  ουρλιάζω  ούρλιαξα    12
brüsten, sich  υπερηφανεύομαι  υπερηφανεύτηκα    15
buchstabieren  συλλαβίζω  συλλάβισα    50
bücken  σκύβω*  έσκυψα    8
bügeln  σιδερώνω  σιδέρωσα    6
bürgen  εγγυώμαι  εγγυήθηκα    32
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C
charakterisieren  χαρακτηρίζω  χαρακτήρισα    50
chartern  ναυλώνω  ναύλωσα    6

D
dämmern: es dämmert  χαράζει ◊  χάραξε    
dämmern: es dämmert  σουρουπώνει ◊  σουρούπωσε    
dämpfen  μετριάζω  μετρίασα    50
danebenfallen  παραπέφτω  παράπεσα    50
danken  ευχαριστώ  ευχαρίστησα    5
darstellen  απεικονίζω  απεικόνησα    50
darstellen  παριστάνω / παρασταίνω  παρίστανα    50
darstellen   διατυπώνω  διατύπωσα    6
datieren  χρονολογώ  χρονολόγησα    5
dauern: es dauert  διαρκεί ◊  διήρκεσε    
davonfliegen  ξεπετώ  ξεπέταξα    63
dazugehören  ανήκω σε   Ø Aorist    45
decken  καλύπτω  κάλυψα    8
decken, den Tisch  στρώνω*  έστρωσα    6
definieren  ορίζω  όρισα    50
delirieren  παραμιλώ  παραμίλησα    4
demütigen  μειώνω  μείωσα    6
denken  νομίζω  νόμισα    50
denken  σκέφτομαι  σκέφτηκα    15
desinfizieren  απολυμαίνω  απολύμανα    10
dick werden  παχαίνω  πάχυνα    19
dick werden  χοντραίνω  χόντρυνα    19
dienen  υπηρετώ  υπηρέτησα    5
diktieren  υπαγορεύω  υπαγόρευσα    14
distanzieren, sich von jdm  ξεκόβω  ξέκοψα    8
dividieren  διαιρώ*  διαίρεσα    57
dolmetschen  μεταφράζω*  μετέφρασα    50
donnern  βροντώ ◊  βρόντηξα    70
donnern: es donnert  μπουμπουνίζει ◊  μπουμπούνησε    
drehen  στρίβω*  έστριψα    8
drehen  γυρίζω   γύρισα    28
drehen  στρέφομαι  στράφηκα    51
drohen  απειλώ  απείλησα    5
drohen  φοβερίζω  φοβέρισα    50
Druck: unter Druck setzen  πιέζω  πίεσα    50
drucken  εκτυπώνω  εκτύπωσα    6
drücken  πιέζω  πίεσα    50
drücken  σφίγγω*  έσφιξα    12
duften  μοσχοβολώ  μοσχοβόλησα    4
duften  μυρίζω  μύρισα    50
dunkel: es wird dunkel  σκοτεινιάζει ◊  σκοτείνιασε    
dunkel: es wird dunkel  σουρουπώνει ◊  σουρούπωσε    
dunkler werden/machen  σκουραίνω  σκούρυνα    19
dünner werden  λεπταίνω  λέπτυνα    19
durchdrängeln, sich  σπρώχνομαι  σπρώχθηκα    15
durcheinanderbringen  μπερδεύω  μπερδεύτηκα    31
durcheinanderbringen  συγχύζω  σύγχισα    50
durchführen  διενεργώ  διενήργησα    5
durchgehen  διαβαίνω  διάβηκα    11
durchlaufen  διατρέχω*  διέτρεξα    12
durchmachen, die Nacht  ξενυχτώ  ξενύχτησα    4
durchsetzen, etw.  επιβάλλω*  επέβαλα    9
durchsetzen, sich  επιβάλλομαι   επιβλήθηκα    15
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durchstreichen  διαγράφω*  διέγραψα    8
durchwachen  ξαγρυπνώ  ξαγρύπνησα    4
durchziehen  διατρέχω*  διέτρεξα    12
Durst haben  διψώ  δίψασα    61

E
ehren  τιμώ  τίμησα    4
ehrgeizig sein  φιλοδοξώ  φιλοδόξησα    5
eifersüchtig sein  ζηλεύω  ζήλεψα    31
eilig: es eilig haben  βιάζομαι  βιάστηκα    66
einbilden, sich  φαντάζομαι  φαντάστηκα    66
einbrechen  διαρρηγνύω*  διέρρηξα    29
eincremen  αλείφω / αλείβω  άλειψα    8
einebnen  ισοπεδώνω  ισοπέδωσα    6
Einfluss haben  ισχύω  ίσχυσα    35
einfrieren  παγώνω  πάγωσα    6
einführen  μπάζω*  έμπασα    50
einführen  εισάγω*  εισήγαγα    34
einführen  καθιερώνω  καθιέρωσα    6
eingeliefert werden (z.B. ins Krankenhaus)  εισάγομαι  εισήχθηκα    33
eingestehen  ομολογώ  ομολόγησα    5
einholen  φθάνω  έφθασα    44
einigen, sich  συμφωνώ  συμφώνησα    5
einkaufen  ψωνίζω  ψώνισα    50
einklemmen  μαγγώνω / μαγκώνω  μάγγωσα    6
einkreisen  περικυκλώνω  περικύκλωσα    6
einladen  καλώ  κάλεσα    57
einladen  προσκαλώ  προσκάλεσα    57
einladen, jdn zu etw.  κερνώ  κέρασα    61
einleben, sich  συνηθίζω ◊  συνήθισα    50
einmischen, sich  ανακατεύομαι  ανακατεύτηκα    15
einnehmen  κυριεύω  κυρίευσα    31/14
einnehmen  εισπράττω*  εισέπραξα    12
einordnen  κατατάσσω*  κατέταξα    12
einparken  παρκάρω  πάρκαρα    59
einrichten  εγκαθιδρύω  εγκαθίδρησα    35
einritzen  χαράζω   χάραξα    12
einschätzen, jdn  ψυχολογώ  ψυχολόγησα    5
einschließen  κλείνομαι  κλείστηκα    66
einschmieren  πασσαλείβω  πασσάλειψα    8
einschnüren  σφίγγομαι  σφίχτηκα    15
einsetzen  εγκαθιδρύω  εγκαθίδρησα    35
einsperren  κλειδώνω  κλείδωσα    6
einsperren  φυλακίζω  φυλάκισα    50
einstampfen  παλουκώνω  παλούκωσα    6
einstellen  προσαρμόζω  προσάρμοσα    50
einstudieren  μελετώ  μελέτησα    4
eintauchen  βουτώ  βούτηξα    70
einteilen  διαιρώ*  διαίρεσα    57
einverstanden sein, nicht  διαφωνώ  διαφώνησα    5
einweichen  μουσκεύω  μούσκεψα    31
einwickeln  διπλώνω  δίπλωσα    6
einwickeln  τυλίγω*  τύλιξα    12
einzäunen  φράζω* / φράσσω*  έφραξα    12
ekeln, sich  σιχαίνομαι  σιχάθηκα    15
elektrisieren  ηλεκτρίζω  ηλέκτρισα    50
empfangen  δέχομαι  δέχθηκα    15
empfangen  παραλαμβάνω  παρέλαβα    41
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empfehlen  συνιστώ  σύστησα    4
empfehlen  συσταίνω / συστήνω  σύστησα    17
empfinden  αισθάνομαι  αισθάνθηκα    15
enden  καταλήγω*  κατέληξα    12
enger werden  στενεύω  στένεψα    31
entbehren  στερούμαι  στερήθηκα    72
entbinden  ξεγεννώ  ξεγέννησα    4
entblößen  γυμνώνω  γύμνωσα    6
entdecken  ανακαλύπτω  ανακάλυψα    8
entdeckt werden  ανακαλύπτομαι  ανακαλύφθηκα    15
entfalten  ξεδιπλώνω  ξεδίπλωσα    6
entfärben  ξεβάφω  ξέβαψα    8
entfernen  απομακρύνω  απομάκρυνα     45
entfernen, sich  απομακρύνομαι  απομακρύνθηκα    15
entfernt sein  απέχω να/θα   Ø Aorist    2
entführen  απάγω*  απήγαγα    34
enthalten  περιλαμβάνω*  περιέλαβα    41
enthalten, sich  απέχω να/θα   Ø Aorist    2
enthüllen  ξεσκεπάζω  ξεσκέπασα    50
entkommen  ξεφεύγω  ξέφυγα    80
entkorken  ξεβουλώνω  ξεβούλωσα    6
entlassen  απολύω*  απέλυσα    35
entlassen  σχολώ  σχόλασα    61
entlasten  ξαλαφρώνω  ξελάφρωσα    6
entlasten, jdn  ξεκουράζω  ξεκούρασα    50
entlausen  ψειρίζω  ψείρισα    50
entmutigen, jdn  αποθαρρύνω  αποθάρρυνα     45
entrinnen  ξεφεύγω  ξέφυγα    80
entrollen  ξεδιπλώνω  ξεδίπλωσα    6
entsalzen  ξαρμυρίζω  ξαρμύρισα    50
entschädigen  αποζημιώνω  αποζημίωσα    6
entschädigt werden  αποζημιώνομαι  αποζημιώθηκα    15
entscheiden  αποφασίζω  αποφάσισα    50
entschuldigen  δικαιολογώ  δικαιολόγησα    5
entspannen  χαλαρώνω  χαλάρωσα    6
entspannen  εκτονώνομαι  εκτονώθηκα    15
entspannen, sich  ξεκουράζομαι  ξεκούραστηκα    66
entspannen, sich  ξεσκάζω  ξέσκασα    50
entsprechen  ανταποκρίνομαι  ανταποκρίθηκα    15
entspringen  πηγάζω  πήγασα    50
entstellen  παραμορφώνω  παραμόρφωσα    6
enttäuschen  απογοητεύω  απογοήτευσα    14
enttäuscht werden  απογοητεύομαι  απογοητεύτηκα    15
entwickeln  αναπτύσσω*  ανέπτυξα    12
entwickeln, sich  αναπτύσσομαι  αναπτύχθηκα    15
entwickeln, sich  εξελίσσομαι  εξελίχθηκα    15
entwirren, etw.  ξεμπλέκω  ξέμπλεξα    12
entwöhnt werden  ξεσυνηθίζω  ξεσυνήθισα    50
entwurzeln  ξεριζώνω  ξερίζωσα    6
entziehen  στερώ  στέρησα    5
erben  κληρονομώ  κληρονόμησα    5
erbleichen  ωχραίνω  ώχρανα    10
erblinden  τυφλώνομαι  τυφλώθηκα    15
erdulden  υπομένω*  υπέμεινα    49
erfinden  εφευρίσκω*  εφεύρα / εφήυρα    37
erfinden  σκαρώνω  σκάρωσα    6
Erfolg haben  επιτυγχάνω  επέτυχα    77
Erfolg haben  πετυχαίνω  πέτυχα    77
Erfolg haben  διαπρέπω*  διέπρεψα    8
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erfrischen  φρεσκάρω  φρεσκάρισα    59
erfrischen, sich  δροσίζομαι  δροσίστηκα    73
ergänzen  συμπληρώνω  συμπλήρωσα    6
ergrauen  γκριζάρω  γκρίζαρα / γκρισάρησα    59
ergrünen  πρασινίζω  πρασίνισα    50
erhalten  λαβαίνω  έλαβα    41
erhalten  συντηρώ  συντήρησα    5
erhalten  παίρνω*  πήρα    56
erhalten, sich  διατηρούμαι  διατηρήθηκα    72
erhältlich sein  πουλιέμαι  πουλήθηκα    3
erhoffen  προσδοκώ  προσδόκησα    4
erhöhen  ανεβάζω  ανέβασα    50
erhöhen  αυξαίνω / αυξάνω  αύξησα    17
erhöhen, sich  αυξάνομαι  αυξήθηκα    15
erholen, sich  δυναμώνω  δυνάμωσα    6
erholen, sich  συνέρχομαι  συνήλθα    36
erhört werden  ακούγομαι  ακούστηκα    66
erinnern, jdn an etw.  υπενθυμίζω  υπενθύμισα    50
erinnern, sich  θυμάμαι / θυμούμαι  θυμήθηκα    46
erkalten  παγώνω  πάγωσα    6
erkannt werden  αναγνωρίζομαι  αναγνωρίστηκα    66
erkennen  αναγνωρίζω  αναγνώρησα    50
erklären  εξηγώ  εξήγησα    5
erklären, Krieg  κηρύττω  κήρυξα    12
erklären, sich  εξηγούμαι  εξηγήθηκα    72
erkranken  αρρωσταίνω  αρρώστησα    17
erlassen, Gesetze  νομοθετώ  νομοθέτησα    5
erlauben  επιτρέπω  επέτρεψα    8
erlauben: es ist erlaubt  επιτρέπεται ◊  επιτράπηκε    
erläutern  σχολιάζω  σχολίασα    50
erleben  ζω*  έζησα    5
erleichtern  ευκολύνω  ευκόλυνα    45
erleiden  παθαίνω  έπαθα    55
erleiden, Schiffbruch  ναυαγώ  ναυάγησα    5
erlernen  μαθαίνω*  έμαθα    55
erleuchten  φωτίζω  φώτισα    50
erlösen  ξεσκίζω  ξέσκισα    50
ermüden  κουράζω  κούρασα    50
ermuntern  προτρέπω*  προέτρεψα    8
ermutigen  θαρρεύω  θάρρεψα    31
ernähren  τρέφω*  έθρεψα    8
ernennen  διορίζω  διόρισα    50
erneuern  ανακαινίζω  ανακαίνισα    50
erneut nehmen  ξαναπαίρνω  ξαναπήρα    56
erneut zusammenkommen  ξανασμίγω  ξανάσμιξα    12
erobern  κατακτώ  κατέκτησα    5
erobern  κυριεύω  κυρίευσα    31/14
erquicken  αναζωογονώ  αναζωογόνησα    5
erraten  μαντεύω  μάντεψα    31
erreichen  επιτυγχάνω  επέτυχα    77
erreichen  καταφέρνω  κατάφερα    42
erreichen  κατορθώνω  κατόρθωσα    6
erreichen  πετυχαίνω  πέτυχα    77
erreichen  προφταίνω  πρόφτασα    44
erreichen  φθάνω  έφθασα    44
erreichen  φτάνω*  έφτασα    44
erreichen: zu erreichen suchen  επιζητώ  επιζήτησα    38
erröten  κοκκινίζω  κοκκίνησα    50
erschaffen  δημιουργώ  δημιούργησα    5
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erscheinen  εμφανίζομαι  εμφανίστηκα    73
erscheinen  παρουσιάζομαι  παρουσιάστηκα    66
erscheinen  ανατέλλω*  ανέτειλα    9
erscheinen  φαίνομαι  φάνηκα    51
erscheinen vor  προσέρχομαι  προσήλθα    36
erschießen  ντουφεκίζω  ντουφέκισα    50
erschießen  τουφεκίζω  τουφέκισα    50
erschöpfen  ξεθεώνω  ξεθέωσα    6
erschöpfen  εξαντλώ*  εξάντλησα    5
erschrecken  τρομάζω  τρόμαξα    12
erschüttern  κλονίζω  κλόνισα    50
ersetzen  αναπληρώνω  αναπλήρωσα    6
ersetzen  αντικαθιστώ*  αντικατέστησα    13
erstarken  θεριεύω  θέριεψα    31
erstechen  μαχαιρώνω  μαχαίρωσα    6
ersticken  πνίγομαι  πνίγηκα    51
ersticken, in Arbeit  πνίγομαι  πνίγηκα    51
ertappen  τσακώνω  τσάκωσα    6
ertönen  ηχώ  ήχησα    5
erträglich sein  αντέχεται ◊   Ø Aorist    
ertränken  πνίγω*  έπνιξα    12
ertrinken  πνίγομαι  πνίγηκα    51
erwägen  αναμετρώ  αναμέτρησα    4
erwähnen  αναφέρω*  ανέφερα    42
erwähnt werden  αναφέρομαι  αναφέρθηκα    15
erwärmen  ζεσταίνω  ζέστανα    10
erwärmen, sich  ζεσταίνομαι  ζεστάθηκα    15
erwarten  περιμένω  περίμενα    45
erwarten  προσδοκώ  προσδόκησα    4
erwarten: es wird erwartet  αναμένεται ◊   Ø Aorist    
erwecken, jdn/etw. zum Leben  ανασταίνω  ανέστησα    17
erweisen, jdm einen Dienst  εξυπηρετώ  εξυπηρέτησα    5
erweisen, sich als  αποδεικνύομαι  αποδείχθηκα    15
erwerben  αποκτώ*  απέκτησα    4
erwidern  ανταποδίδω*  ανταπέδωσα    30
erwidern  ανταποκρίνομαι  ανταποκρίθηκα    15
erzählen  διηγούμαι  διηγήθηκα    72
erzürnen  εξαγριώνω  εξαγρίωσα    6
essen  τρώγω  έφαγα    76
Essen geben, jdm reichlich und gut  καλοταΐζω  καλοτάισα    50
existieren  υπάρχω*  υπήρξα    12
exportieren  εξάγω*  εξήγαγα    34

F
fahren  οδηγώ  οδήγησα    5
fahren  πάω siehe πηγαίνω  πήγα    64
fahren  ταξιδεύω  ταξίδεψα    31
fallen  πέφτω*  έπεσα    50
falten  τσακίζω  τσάκισα    50
fangen  πιάνω*  έπιασα    44
färben  βάφω*  έβαψα    8
fassen  πιάνω*  έπιασα    44
faulen  σαπίζω  σάπισα    50
fegen  σκουπίζω  σκούπισα    50
fehlen  λείπω*  έλειψα    8
Fehler: einen Fehler machen  σφάλλω*  έσφαλα    9
fehltreten  παραπατώ  παραπάτησα    38
Fehltritt tun, einen  παραπατώ  παραπάτησα    38
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feiern  γιορτάζω  γιόρτασα    50
feiern  γλεντώ  γλέντησα    4
feiern  εορτάζω  εόρτασα    50
feiern, jdn  πανηγυρίζω  πανηγύρισα    50
fertig machen, sich  ετοιμάζομαι  ετοιμάστηκα    66
fertig sein mit etw., bald  κοντεύω  κόντεψα    31
festhalten  συγκρατώ  συγκράτησα    5
festhalten  κρατώ  κράτησα    38
festhalten sich  βαστιέμαι  βαστήχτηκα    62
festhalten, sich  κρατιέμαι   κρατήθηκα    3
festhalten, sich  πιάνομαι  πιάστηκα    66
festmachen  στερεώνω  στερέωσα    6
festsetzen  καθιερώνω  καθιέρωσα    6
festsetzen  προσδιορίζω  προσδιόρισα    50
feststellen  διαπιστώνω  διαπίστωσα    6
feststellen  εξακριβώνω  εξακρίβωσα    6
festziehen  σφίγγω*  έσφιξα    12
finanzieren  χρηματοδοτώ  χρηματοδότησα    5
finden  βρίσκω  βρήκα    23
finden, Geborgenheit  φωλιάζω  φώλιασα    50
finden, Zustimmung  εγκρίνομαι ◊  εγκρίθηκα    15
fischen  ψαρεύω  ψάρεψα    31
flackern  τρεμοσβήνω  τρεμόσβησα    44
flattern  φτερουγίζω  φτερούγισα    50
flehen  ικετεύω  ικέτεψα / ικέτευσα    31
flicken  μπαλώνω  μπάλωσα    6
fliegen  πετώ  πέταξα    63
fließen  ρέω*  έρρευσα    69
fließen  κυλώ  κύλησα    4
flüstern  ψιθυρίζω  ψιθύρισα    50
fokussieren  επικεντρώνω  επικέντρωσα    6
folgen  ακολουθώ  ακολούθησα    38
folgen  εξακολουθώ  εξακολούθησα    5
folgen  παρακολουθώ  παρακολούθησα    5
foltern  βασανίζω  βασάνισα    50
fordern  απαιτώ  απαίτησα    5
formen  διαμορφώνω  διαμόρφωσα    6
formen  πλάθω*  έπλασα    50
formen  σχηματίζω  σχημάτισα    50
formen, sich  σχηματίζομαι  σχηματίστηκα    73
formulieren   διατυπώνω  διατύπωσα    6
forschen  αναζητώ  αναζήτησα    38
fotografieren  φωτογραφίζω  φωτογράφισα    50
fotokopieren  φωτοτυπώ  φωτοτύπησα    5
fragen  ρωτώ  ρώτησα    4
fragen, sich  αναρωτιέμαι  αναρωτήθηκα    3
fragen, sich  απορώ  απόρησα    5
frech werden  ξεθαρρεύω  ξεθάρρεψα    31
freigesprochen werden  αθωώνομαι  αθωώθηκα    15
freigesprochen werden  απαλλάσσομαι  απαλλάχθηκα    15
freisprechen  αθωώνω  αθώωσα    6
freisprechen  απαλλάσσω  απάλλαξα    12
freuen, sich  χαίρομαι  χάρηκα    51
freuen, sich  πανηγυρίζω  πανηγύρισα    50
frieren  κρυώνω  κρύωσα    6
frieren  παγώνω  πάγωσα    6
frieren  τουρτουρίζω  τουρτούρισα    50
fügen  υποκύπτω*  υπέκυψα    8
fügen, sich  συμμορφώνομαι  συμμορφώθηκα    15
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fühlen  νιώθω* / νοιώθω*  ένιωσα    50
fühlen, sich  αισθάνομαι  αισθάνθηκα    15
führen  διευθύνω*  διηύθηνα    45
führen  καθοδηγώ  καθοδήγησα    5
führen  οδηγώ  οδήγησα    5
führen  περιφέρω*  περιέφερα    42
führen, etw. zu Ende  λήγω*  έληξα    12
führen, Fremde  ξεναγώ  ξενάγησα    5
führen, Selbstgespräche  μονολογώ   μονολόγησα    5
führen, zu Ende  διεξάγω*  διεξήγαγα    34
füllen  γεμίζω  γέμισα    50
funktionieren  λειτουργώ ◊  λειτούργησα    5
fürchten, sich  τρέμω  Ø Aorist    45
fürchten, sich  φοβάμαι / φοβούμαι  φοβήθηκα    46
Fuß fassen  στερεώνω  στερέωσα    6
füttern  ταΐζω  τάισα    50

G
gaffen  χαζεύω  χάζεψα    31
gähnen  χασμουριέμαι  χασμουρήθηκα    3
garantieren  εγγυώμαι  εγγυήθηκα    32
gastfreundlich sein  φιλοξενώ  φιλοξένησα    5
gebären  γεννώ  γέννησα    4
geben  δίνω*/ δίδω*  έδωσα    30
geboren werden  γεννιέμαι  γεννήθηκα    3
gebrauchen  χρησιμοποιώ  χρησιμοποίησα    5
Gedanken machen, sich  διανοούμαι  διανοήθηκα    72
Gedanken: in Gedanken woanders sein  αφαιρούμαι  αφαιρέθηκα    72
gedulden  υπομένω*  υπέμεινα    49
Gefahr: in Gefahr sein  κινδυνεύω  κινδύνευψα / κινδύνευσα    31/14
gefährden  κινδυνεύω  κινδύνευψα / κινδύνευσα    31/14
gefallen  αρέσω  άρεσα    50
gehen  πάω siehe πηγαίνω  πήγα    64
gehen  περπατώ  περπάτησα    38
gehen  πηγαίνω  πήγα    64
gehen  βαδίζω  βάδισα    50
gehen lassen, sich  αφήνομαι  αφέθηκα    51
gehen lassen, sich  ξεχνιέμαι  ξεχάστηκα    26
gehen, in die Kirche  λειτουργούμαι  λειτουργήθηκα    72
gehen, in die Rente  συνταξιοδοτούμαι  συνταξιοδοτήθηκα    71
gehen, in eine bestimmte Richtung  κατευθύνομαι  κατευθύνθηκα    15
gehen, schnell/kurz wohin  πετιέμαι  πετάχτηκα    62
gehorchen  υπακούω  υπάκουσα    7
gehören, jdm  ανήκω σε   Ø Aorist    45
gehört werden  ακούγομαι  ακούστηκα    66
gekreuzigt werden  σταυρώνομαι  σταυρώθηκα    15
geliebt werden  αγαπιέμαι  αγαπήθηκα    3
gelobt werden  επαινούμαι  επαινέθηκα    15
gelobt werden  παινεύομαι  παινεύτηκα    15
genesen  αναρρώνω  ανάρρωσα    6
genießen  απολαμβάνω  απόλαυσα    41
genug haben  βαριέμαι  βαρέθηκα    3
genügen  αρκώ  άρκεσα    57
geraten  καταντώ  κατάντησα    4
gerührt fühlen, sich  συγκινούμαι  συγκινήθηκα    72
geschehen  γίνομαι*  έγινα    51
geschehen, zufällig  τυχαίνω* να  έτυχα    77
geschehen: es geschieht  συμβαίνει να/θα ◊  συνέβη    
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Gesellschaft leisten  συντροφεύω  συντρόφευσα    31
gestalten  διαμορφώνω  διαμόρφωσα    6
gestehen  ομολογώ  ομολόγησα    5
gestikulieren  χειρονομώ  χειρονόμησα    5
gesund pflegen  θεραπεύω  θεράπευσα    14
gesund pflegen  νοσηλεύω  νοσήλεψα    31
Gesundheit: bei guter ~ sein  υγειαίνω   Ø Imperfekt, Aorist    45
geteilt werden  διαιρούμαι  διαιρέθηκα    72
getröstet werden  παρηγορούμαι  παρηγορήθηκα    72
gewähren  χορηγώ  χορήγησα    5
gewähren, Kredit  δανειοδοτώ  δανειοδότησα    5
gewinnen  κερδίζω  κέρδισα    50
gewinnen  νικώ  νίκησα    4
gewöhnen, sich  συνηθίζω ◊  συνήθισα    50
gezogen werden  τραβιέμαι  τραβήχτηκα    62
gezwungen werden  αναγκάζομαι  αναγκάστηκα    66
gießen  ποτίζω  πότισα    50
glänzen  γυαλίζω  γυάλισα    50
glauben  πιστεύω  πίστεψα    31
glauben  νομίζω  νόμισα    50
glauben  χάφτω*  έχαψα    8
Gleichgewicht halten  ισορροπώ  ισορρόπησα    5
gleichgültig sein  αδιαφορώ  αδιαφόρησα    5
gleichsetzen  ταυτίζω  ταύτισα    50
graben  θάβω*  έθαψα    8
graben  σκάβω*  έσκαψα    8
gravieren  χαράζω   χάραξα    12
greifen  τσακώνω  τσάκωσα    6
grillen  ψήνω* / ψένω*  έψησα    44
groß werden  μεγαλώνω  μεγάλωσα    6
groß werden  ψηλώνω  ψήλωσα    6
gründen  ιδρύω  ίδρυσα    35
grüßen  χαιρετώ  χαιρέτησα    4
gültig sein  ισχύω  ίσχυσα    35

H
Haare ausreißen, jdm  ξεμαλλιάζω  ξεμάλλιασα    50
haben  έχω   Ø Aorist    2
halten  βαστώ  βάσταξα    70
halten  κρατώ  κράτησα    38
halten  συγκρατώ  συγκράτησα    5
halten für  θεωρώ  θεώρησα    5
handeln: es handelt sich  πρόκειται ◊ περί   επρόκειτο περί     
hängen  κρέμομαι  κρεμάστηκα    66
hängen  κρεμώ  κρέμασα    61
härter machen  σκληραίνω  σκλήρυνα    19
hassen  μισώ  μίσησα    5
hauen  βαρώ  βάρεσα    68
hauen  δέρνω*  έδειρα    27
häuten  γδέρνω*  έγδαρα    25
heben  σηκώνω  σήκωσα    6
hecheln  λαχανιάζω  λαχάνιασα    50
heilen  θεραπεύω  θεράπευσα    14
heiraten  παντρεύομαι  παντρεύτηκα    15
heißen  λέγομαι  λέχθηκα / ειπώθηκα    51
heißen  ονομάζομαι  ονομάστηκα    66
helfen  βοηθώ  βοήθησα    4
hell: es wird hell  ξαστερώνει ◊  ξαστέρωσε    
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hell: es wird langsam hell  φέγγει ◊  έφεξε    
heller machen  ξανοίγω  ξάνοιξα    12
herabsetzen  μειώνω  μείωσα    6
heranrücken  κοντεύω  κόντεψα    31
heraufsetzen  αυξαίνω / αυξάνω  αύξησα    17
herausbringen  βγάζω*  έβγαλα    20
herausnehmen  βγάζω*  έβγαλα    20
heraustun  βγάζω*  έβγαλα    20
herauswinden, sich  ξεμπλέκω  ξέμπλεξα    12
herrschen  βασιλεύω ◊  βασίλεψα    31
herrschen  επικρατώ  επικράτησα    5
herrschen  κυριαρχώ  κυριάρχησα    5
herrschen  ηγεμονεύω  ηγεμόνευσα    14
herrühren  προέρχομαι  προήλθα    36
herstellen  ετοιμάζω  ετοίμασα    50
herumbummeln  χαζεύω  χάζεψα    31
herumführen  ξεναγώ  ξενάγησα    5
herumschleichen  τριγυρίζω  τριγύρισα    28
herumsuchen  ψαχουλεύω  ψαχούλεψα    31
herunterholen  κατεβάζω  κατέβασα    50
heruntersteigen  κατεβαίνω  κατέβηκα    11
hervortun, sich  διακρίνομαι  διακρίθηκα    15
heulen  ουρλιάζω  ούρλιαξα    12
hinabsetzen  κατεβάζω  κατέβασα    50
hinauf- und hinuntersteigen  ανεβοκατεβαίνω  ανεβοκατέβηκα    11
hinauf- und hinuntertragen  ανεβοκατεβάζω  ανεβοκατέβασα    50
hinaufbringen  ανεβάζω  ανέβασα    50
hinaufsteigen  ανεβαίνω  ανέβηκα    11
hinauftragen  ανεβάζω  ανέβασα    50
hinausgehen  βγαίνω  βγήκα    21
hinauslassen, die Wut  ξεσπώ  ξέσπασα    61
hinauslaufen, darauf  καταλήγω*  κατέληξα    12
hinauswerfen, jdn  ξεσπιτώνω  ξεσπίτωσα    6
hindern, jdn  καθυστερώ  καθυστέρησα    5
hineingehen  μπαίνω*  μπήκα    21
hineinkommen  μπαίνω*  μπήκα    21
hineinschlagen  παλουκώνω  παλούκωσα    6
hineintun  μπάζω*  έμπασα    50
hinken  κουτσαίνω  κούτσανα    10
hinlegen etw.  τοποθετώ  τοποθέτησα    5
hinlegen, sich  ξαπλώνω  ξάπλωσα    6
hinlegen, sich  πλαγιάζω  πλάγιασα    50
hinlegen, sich  γέρνω*  έγειρα    27
hinnehmen  χάφτω*  έχαψα    8
hinstellen  στήνω*  έστησα    44
hinwegsehen  παραβλέπω  παράβλεψα    22
hinweisen  υποδεικνύω*  υπέδειξα    78
hinweisen  παραπέμπω  παρέπεμψα    8
hinweisen, auf etw.  επισημαίνω  επισήμανα    10
hinzufügen  προσθέτω  πρόσθεσα / προσέθεσα    50
hoffen  ελπίζω*  ήλπισα    50
Hoffnung verlieren  απελπίζομαι  απελπίστηκα    73
holen  φέρνω*  έφερα    42
hören  ακούω  άκουσα    7
Hunger haben  πεινώ  πείνασα    61
hupen  κορνάρω  κόρναρα    59
husten  βήχω*  έβηξα    12
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I
idealisieren  ιδανικεύω  ιδανίκευσα    31
identifizieren  ταυτίζω  ταύτισα    50
ignorieren  αγνοώ  αγνόησα    5
importieren  εισάγω*  εισήγαγα    34
infizieren  μολύνω   μόλυνα    19
infiziert  μολύνομαι  μολύνθηκα    15
informieren  πληροφορώ  πληροφόρησα    5
informieren, sich  ενημερώνομαι  ενημερώθηκα    15
informieren, sich  πληροφορούμαι  πληροφορήθηκα    72
inhaftieren  φυλακίζω  φυλάκισα    50
inspirieren  εμπνέω*  ενέπνευσα    69
inspiriert werden  εμπνέομαι  εμπνεύστηκα    66
installieren, etw.  εγκαθιστώ*  εγκατέστησα    13
intensiv beschäftigen, sich mit etw.  προβληματίζομαι  προβληματίστηκα    73
interessieren  ενδιαφέρω*  ενδιέφερα    42
interessieren, sich  ενδιαφέρομαι  ενδιαφέρθηκα    15
interessieren: es interessiert mich nicht  νοιάζει δεν με ◊  ένοιαξε δεν με    
investieren  επενδύω  επένδυσα    35
irren, sich  απατώμαι  απατήθηκα    32
irren, sich  γελιέμαι  γελάστηκα    26
irrereden  παραμιλώ  παραμίλησα    4
isolieren, sich  απομονώνομαι  απομονώθηκα     15

J
jagen  κυνηγώ  κυνήγησα    4
jammern  κλαίγομαι  κλαύτηκα    51
jubeln  πανηγυρίζω  πανηγύρισα    50

K
kämmen, sich  χτενίζομαι  χτενίστηκα    73
kämpfen  αγωνίζομαι  αγωνίστηκα    73
kämpfen  μάχομαι  μάχησα     51
kämpfen  παλεύω  πάλεψα    31
kämpfen  πολεμώ  πολέμησα    4
kaputt machen  σπάζω*  έσπασα    50
kaputt machen  χαλώ  χάλασα    61
kaufen  αγοράζω  αγόρασα    50
kaufen  παίρνω*  πήρα    56
keimen  ξεφυτρώνω  ξεφύτρωσα    6
kennen  γνωρίζω  γνώρισα    50
kennen  ξέρω*  ήξερα    53
kennen lernen  γνωρίζω  γνώρισα    50
kennzeichnen  σημαδεύω  σημάδεψα    31
keuchen  λαχανιάζω  λαχάνιασα    50
klären  ξεδιαλύνω  ξεδιάλυνα    19
klarstellen  δηλώνω  δήλωσα    6
kleben  κολλώ  κόλλησα    4
kleiner werden  κονταίνω  κόντυνα    19
kleiner werden  μικραίνω  μίκρυνα    19
klettern  σκαρφαλώνω  σκαρφάλωσα    6
klopfen  κτυπώ / χτυπώ  κτύπησα / χτύπησα    4
klopfen  χτυπώ / κτυπώ  χτύπησα    4
klopfen  κρούω*  έκρουσα    7
klopfen, hart  βροντώ ◊  βρόντηξα    70
knapp  σπανίζω  σπάνισα    50
knarren  τρίζω*  έτριξα    12



ALPHABETISCHE VERBLISTE DEUTSCHVERBTABELLEN GRIECHISCH

© PONS GmbH 20

kneifen  τσιμπώ  τσίμπησα    4
kneten  ζυμώνω  ζύμωσα    6
kneten  πλάθω*  έπλασα    50
knirschen  τρίζω*  έτριξα    12
kochen  μαγειρεύω  μαγείρεψα    31
kombinieren  συνδυάζω*  συνδύασα / συνεδύασα    50
kommen  έρχομαι  ήρθα    36
kommen zu  προσέρχομαι  προσήλθα    36
kommen, zu Geld  οικονομώ  οικονόμησα    5
kommen: zu sich kommen  συνέρχομαι  συνήλθα    36
kommentieren  σχολιάζω  σχολίασα    50
kommunizieren  επικοινωνώ  επικοινώνησα    5
komponieren  συνθέτω*  συνέθεσα     50
konjugieren  κλίνω  Ø Aorist    45
konkurrieren  συναγωνίζομαι  συναγωνίστηκα    73
können  μπορώ  μπόρεσα    57
konservieren  συντηρώ  συντήρησα    5
konserviert werden  διατηρούμαι  διατηρήθηκα    72
konstruieren  κατασκευάζω  κατασκεύασα    50
kontrollieren  ελέγχω*  έλεγξα / ήλεγξα    12
konzentrieren auf etw.  επικεντρώνω  επικέντρωσα    6
koordinieren  συντονίζω  συντόνισα    50
korrigieren  διορθώνω  διόρθωσα    6
kosten  κοστίζω  κόστισα    50
kosten  στοιχίζω  στοίχισα    50
kosten  δοκιμάζω  δοκίμασα    50
krächzen  κράζω*  έκραξα    12
Kraft: wieder zu Kräften kommen  ξαναζωντανεύω  ξαναζωντάνεψα    31
Kraft: zu neuen Kräften kommen  αναζωογονούμαι  αναζωογονήθηκα    72
kratzen  ξύνω*  έξυσα    44
kratzen  σκαλίζω  σκάλισα    50
kreisen  περιφέρω*  περιέφερα    42
krepieren (Tiere)  ψοφώ  ψόφισα    4
kreuzigen  σταυρώνω  σταύρωσα    6
kritisieren  κριτικάρω  κριτίκαρα    59
kühl werden  ψυχραίνω  ψύχρανα    10
kühlen  δροσίζω ◊  δρόσισα    50
kühler werden  δροσίζω ◊  δρόσισα    50
kultivieren  καλλιεργώ  καλλιέργησα    5
kümmern  φροντίζω  φρόντισα    50
kümmern, sich um etwas  νοιάζομαι  νοιάστηκα    66
kümmern: es kümmert mich nicht  νοιάζει δεν με ◊  ένοιαξε δεν με    
kündigen  παραιτούμαι  παραιτήθηκα    72
kunstvoll bearbeiten  φιλοτεχνώ  φιλοτέχνησα    5
kurz fassen, sich  συντομεύω  συντόμευσα    14
kürzer machen  κονταίνω  κόντυνα    19
kürzer machen  μικραίνω  μίκρυνα    19
küssen  ασπάζομαι  ασπάστηκα    66
küssen  φιλώ  φίλησα    4

L
lächeln  χαμογελώ  χαμογέλασα  61
lachen  γελώ  γέλασα  61
lagern  αποθηκεύω  αποθήκευσα  14
landen  προσγειώνομαι  προσγειώθηκα  15
Langeweile empfinden  βαριέμαι  βαρέθηκα  3
langweilen, sich  πλήττω*  έπληξα  12
Lärm machen  θορυβώ  θορύβησα  5
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lassen  αφήνω  άφησα    44
Last: jdm zur Last fallen  επιβαρύνω  επιβάρυνα    45
laufen  βαδίζω  βάδισα    50
laufen  τρέχω*  έτρεξα    12
lauschen  κρυφακούω  κρυφάκουσα    7
läuten  σημαίνω  σήμανα    10
leben  ζω*  έζησα    5
lebendig werden  ζωντανεύω  ζωντάνεψα    31
lecken  γλείφω*  έγλειψα    8
leeren  αδειάζω  άδειασα    50
legen  θέτω*  έθεσα    50
lehren  διδάσκω  δίδαξα    12
lehren  παραδίδω* / παραδίνω*  παρέδωσα    30
leichter machen  ευκολύνω  ευκόλυνα    45
leichter werden  ξαλαφρώνω  ξελάφρωσα    6
leiden  υποφέρω*  υπέφερα    42
leidtun  λυπάμαι / λυπούμαι  λυπήθηκα    46
leihen  δανείζω  δάνεισα    50
leiten  κατευθύνω  κατεύθηνα / κατηύθηνα    45
leiten  διευθύνω*  διηύθηνα    45
lernen  μαθαίνω*  έμαθα    55
lernen  διαβάζω  διάβασα    50
lernen  μελετώ  μελέτησα    4
lesen  διαβάζω  διάβασα    50
lesen, Messe  λειτουργώ ◊  λειτούργησα    5
lesen, Wein  τρυγώ  τρύγησα    4
leuchten  λάμπω*  έλαμψα    8
leuchten  φέγγω*  έφεξα    12
lieben  αγαπώ  αγάπησα    4
liefern  προμηθεύω  προμήθευσα    31
lispeln  ψελλίζω  ψέλλισα    50
lispeln  ψευδίζω  ψεύδισα    50
loben  επαινώ  επαίνεσα    57
loben, sich  παινεύομαι  παινεύτηκα    15
lobpreisen  εξυμνώ  εξύμνησα    5
lobpreisen  υμνώ  ύμνησα    5
löchern  τρυπώ  τρύπησα    4
lockern  χαλαρώνω  χαλάρωσα    6
lohnen: es lohnt sich  αξίζει ◊   Ø Aorist    
losbinden  ξεδένω  ξέδεσα    44
löschen  σβήνω*  έσβησα    44
lösen  λύνομαι  λύθηκα    15
lösen  λύνω*  έλυσα    44
loshaken  ξεσκαλώνω  ξεσκάλωσα    6
losmachen  λύνομαι  λύθηκα    15
losstürmen  ξεχύνομαι  ξεχύθηκα    15

M
machen  κάνω*  έκανα    45
machen  πράττω*  έπραξα    12
machen: es macht nichts  πειράζει ◊ δεν  πείραξε δεν    12
mahlen  αλέθω  άλεσα    50
malen  ζωγραφίζω  ζωγράφισα    50
Mangel haben  στερούμαι  στερήθηκα    72
markieren  σημαδεύω  σημάδεψα    31
massakrieren  σφάζω*  έσφαξα    12
mäßigen  μετριάζω  μετρίασα    50
mästen  μεστώνω  μέστωσα    6
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mehren  αυξαίνω / αυξάνω  αύξησα    17
meiden  αποφεύγω*  απέφυγα    80
meinen  εννοώ  εννόησα    5
meinen  νομίζω  νόμισα    50
Meinung sein, einer  συμφωνώ  συμφώνησα    5
melden  αναφέρω*  ανέφερα    42
melden, sich  προσέρχομαι  προσήλθα    36
messen  μετρώ*  μέτρησα    4
messen, sich  μετριέμαι  μετρήθηκα    3
mieten  ενοικιάζω  ενοικίασα    50
mieten  νοικιάζω  νοίκιασα    50
mindern  ελαττώνω  ελάττωσα    6
mischen  ανακατεύω / ανακατώνω  ανακάτεψα    31/6
missbrauchen  καταχρώμαι  καταχράστηκα    43
missdeuten  παρεξηγώ  παρεξήγησα    5
missverstanden werden  παρεξηγούμαι / παρεξηγιέμαι  παρεξηγήθηκα    72/3
missverstehen  παρεξηγώ  παρεξήγησα    5
mitarbeiten  συνεργάζομαι  συνεργάστηκα    66
mitbringen  φέρνω*  έφερα    42
mitteilen  μεταδίδω*  μετέδωσα    30
möblieren  επιπλώνω  επίπλωσα    6
mögen  γουστάρω  γούσταρα    59
mögen  θέλω*  θέλησα    39
moralisieren  ηθικολογώ  ηθικολόγησα    5
müde sein  νυστάζω  νύσταξα    12
müde werden  κουράζομαι  κουράστηκα    73
multiplizieren  πολλαπλασιάζω  παολλαπλασίασα    50
murmeln  μουρμουρίζω  μουρμούρησα    50
müssen: es muss  πρέπει ◊  να   Ø Aorist    
müssen: es muss  επιβάλλεται ◊  επιβλήθηκε    
Mut fassen   θαρρεύω  θάρρεψα    31

N
nachahmen  μιμούμαι  μιμήθηκα    72
nachdenken  συλλογίζομαι / συλλογιέμαι  συλλογίστηκα    73
nachdenken  σκέφτομαι  σκέφτηκα    15
nachgeben  υποχωρώ  υποχώρησα    5
nachprüfen  εξακριβώνω  εξακρίβωσα    6
Nacht: es wird Nacht  νυχτώνει ◊  νύχτωσε    
Nachtdienst haben  διανυκτερεύω  διανυκτέρευσα    14
Nachteil: im Nachteil/Hintertreffen sein  μειονεκτώ  μειονέκτησα    5
nageln  καρφώνω  κάρφωσα    6
nähen  ράβω*  έραψα    8
näher bringen  προσεγγίζω  προσέγγισα    50
näher kommen, jdm  ζυγώνω  ζύγωσα    6
nähern, sich  πλησιάζω  πλησίασα    50
Namenstag haben  γιορτάζω  γιόρτασα    50
nass machen  βρέχω* ◊  έβρεξα    12
nass machen  μουσκεύω  μούσκεψα    31
nass werden  βρέχομαι  βράχηκα    51
necken  πειράζω  πείραξα    12
nehmen  παίρνω*  πήρα    56
neigen  γέρνω*  έγειρα    27
neigen  σκύβω*  έσκυψα    8
nennen  ονομάζομαι  ονομάστηκα    66
niederknien  γονατίζω  γονάτισα    50
niederlegen, Waffen  καταθέτω*  κατέθεσα    50
niederreißen  γκρεμίζω  γκρέμισα    50
nieseln: es nieselt  ψιχαλίζει ◊  ψιχάλισε    
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niesen  φταρνίζομαι  φταρνίστηκα    73
nisten  φωλιάζω  φώλιασα    50
nivellieren  ισοπεδώνω  ισοπέδωσα    6
nörgeln  γκρινιάζω  γκρίνιαξα    50/12
notieren  σημειώνω  σημείωσα    6
nötig: es ist nötig  επιβάλλεται ◊  επιβλήθηκε    
nötig: es ist nötig  πρέπει ◊  να   Ø Aorist    
nötigen  αναγκάζω  ανάγκασα    50
nötigen  υποχρεώνω  υποχρέωσα    6
nützen  ωφελώ  ωφέλησα    5
nützlich sein  χρησιμεύω  χρησίμευσα    31/14

O/Ö
observieren  παρακολουθώ  παρακολούθησα    5
offenbaren  φανερώνω  φανέρωσα    6
öffnen  ανοίγω  άνοιξα    12
opfern, etw.  θυσιάζω  θυσίασα    50
Ordnung: in Ordnung bringen  τακτοποιώ / ταχτοποιώ  τακτοποίησα / ταχτοποίησα    5
organisieren  διοργανώνω  διοργάνωσα    6
organisieren  οργανώνω  οργάνωσα    6
orientieren, sich  προσανατολίζομαι  προσανατολίστηκα    73

P
Panik machen  πανικοβάλλω  πανικόβαλα    9
parken  παρκάρω  πάρκαρα    59
parken  σταθμεύω  στάθμευσα    14
passieren  διαβαίνω  διάβηκα    11
peitschen  μαστιγώνω  μαστίγωσα    6
pfeifen  σφυρίζω  σφύριξα    12
pflanzen  φυτεύω  φύτεψα    31
pflegen  νοσηλεύω  νοσήλεψα    31
pflegen  περιποιούμαι  περιποιήθηκα    72
pflegen  φροντίζω  φρόντισα    50
pflegen, jdn im Alter  γηροκομώ  γηροκόμησα    5
pflügen  οργώνω  όργωσα    6
phantasieren  ονειροπολώ  ονειροπώλησα    5
phantasieren  παραμιλώ  παραμίλησα    4
philosophieren  φιλοσοφώ  φιλοσόφησα    5
plagen, sich mit etwas  τραβολογώ  τραβολόγησα    5
planen  σχεδιάζω  σχεδίασα    50
Platz finden  χωρώ  χώρεσα    68
Platz haben  χωρώ  χώρεσα    68
Platz machen  τραβιέμαι  τραβήχτηκα    62
platzen  σκάζω* / σκάω*  έσκασα    50
plaudern  κουτσομπολεύω  κουτσομπόλεψα    31
präsentieren  παρουσιάζω  παρουσίασα    50
predigen  κηρύττω  κήρυξα    12
preisgeben  προδίδω  πρόδωσα    50
pressen  σφίγγω*  έσφιξα    12
probieren  δοκιμάζω  δοκίμασα    50
problematisieren  προβληματίζω  προβλημάτισα    50
produzieren  παράγω  παρήγαγα    34
prophezeien  μαντεύω  μάντεψα    31
protestieren  διαμαρτύρομαι  διαμαρτυρήθηκα    15
provozieren  προκαλώ  προκάλεσα    57
prüfen  εξετάζω  εξέτασα    50
prüfen  ελέγχω*  έλεγξα / ήλεγξα    12
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psychologisieren  ψυχολογώ  ψυχολόγησα    5
pumpen  αντλώ  άντλησα    5
pusten  φυσώ ◊  φύσηξα    70
putzen  καθαρίζω  καθάρισα    50

Q
quälen  βασανίζω  βασάνισα    50
quälen  παιδεύω  παίδεψα    31

R
rasieren  ξυρίζω  ξύρισα    50
rasieren, sich  ξυρίζομαι  ξυρίστηκα    73
Rat geben  συμβουλεύω  συμβούλευσα / συμβούλεψα   31
rauben  αρπάζω  άρπαξα    12
rauchen  καπνίζω  κάπνισα    50
reagieren  αντιδρώ*  αντέδρασα    61
rechnen  λογαριάζω  λογάριασα    50
rechnen  υπολογίζω  υπολόγισα    50
rechnen, mit etw.  λογαριάζω  λογάριασα    50
Recht geben  δικαιώνω  δικαίωσα    6
rechtfertigen  δικαιολογώ  δικαιολόγησα    5
rechtfertigen, sich  δικαιολογούμαι  δικαιολογήθηκα    72
reden  μιλώ  μίλησα    4
reformieren  μεταρρυθμίζω  μεταρρύθμισα    50
regeln  ρυθμίζω  ρύθμισα    50
regeln  κανονίζω  κανόνισα    50
regieren  ηγεμονεύω  ηγεμόνευσα    14
regieren  κυβερνώ  κυβέρνησα    4
regieren  βασιλεύω ◊  βασίλεψα    31
registrieren  καταγράφω*  κατέγραψα    8
regnen  βρέχω* ◊  έβρεξα    12
regulieren  ρυθμίζω  ρύθμισα    50
reifen  ωριμάζω  ωρίμασα    50
reinigen  καθαρίζω  καθάρισα    50
reinigen  ξεβρωμίζω  ξεβρώμισα    50
reinigen, Rohre/Abfluss  ξεβουλώνω  ξεβούλωσα    6
reisen  ταξιδεύω  ταξίδεψα    31
reiten  ιππεύω  ίππευσα    14
reizen  ερεθίζω  ερέθισα    50
rennen  τρέχω*  έτρεξα    12
renovieren  ανακαινίζω  ανακαίνισα    50
reparieren  επιδιορθώνω  επιδιόρθωσα    6
reparieren  επισκευάζω  επισκεύασα    50
reparieren  μαστορεύω  μαστόρεψα    31
reparieren  φτιάχνω*  έφτιαξα    12
reproduzieren  αναπαράγω   αναπαρήγαγα    34
reservieren  κλείνω*  έκλεισα    44
respektieren  σέβομαι  σεβάστηκα    66
retten  γλυτώνω  γλύτωσα    6
retten  σώζω*  έσωσα    50
retten, sich  σώζομαι  σώθηκα    15
riechen  μοσχοβολώ  μοσχοβόλησα    4
riechen  μυρίζω  μύρισα    50
ringen  παλεύω  πάλεψα    31
rollen  κυλώ  κύλησα    4
rollen  τσουλώ  τσούλησα    4
rufen  φωνάζω  φώναξα    12
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rufen  καλώ  κάλεσα    57
rufen  κραυγάζω  κραύγασα    50
rühren  συγκινώ  συγκίνησα    5
ruinieren  ρημάζω  ρήμαξα    12
rupfen  μαδώ*  μάδησα    4
rütteln  ταράζω  τάραξα    12
rütteln  τραντάζω  τράνταξα    12

S
sabotieren  σαμποτάρω  σαμποτάρισα    59
säen  σπέρνω* / σπείρω  έσπειρα    27
sagen  λέγω*  είπα    47
sammeln  μαζεύω  μάζεψα    31
sammeln  συγκεντρώνω  συγκέντρωσα    6
sammeln  μαζεύομαι  μαζεύτηκα    15
sammeln, Geld  εισπράττω*  εισέπραξα    12
satt werden  χορταίνω  χόρτασα    75
säubern  ξεβρωμίζω  ξεβρώμισα    50
sauer werden  ξινίζω  ξίνισα    50
saugen  βυζαίνω  βύζαξα    24
schädigen  ζημιώνω  ζημίωσα    6
schaffen  φτιάχνω*  έφτιαξα    12
schämen, sich  ντρέπομαι  ντράπηκα    51
schärfen  ακονίζω  ακόνισα    50
schärfen  τροχίζω  τρόχισα    50
scharren  ξεσκαλίζω  ξεσκάλισα    50
scharren  σκαλίζω  σκάλισα    50
Schatten werfen  ησκιώνω  ήσκιωσα    6
schätzen  εκτιμώ  εκτίμησα    4
schauen  κοιτάζω  κοίταξα    12
schauen  θωρώ  θώρησα    38
schaukeln  κουνώ  κούνησα    4
scheiden lassen, sich  χωρίζω  χώρισα    50
scheinen  φαίνομαι  φάνηκα    51
scheinen  φέγγω*  έφεξα    12
scheinen: es scheint  φαίνεται ◊ μου  φάνηκε μου    
schenken  χαρίζω  χάρισα    50
scherzen  αστειεύομαι  αστειεύθηκα / αστειεύτηκα    15
schicken  στέλνω* / στέλλω  έστειλα    9
schieben  σπρώχνω*  έσπρωξα    12
schieben  ωθώ  ώθησα    5
schielen  αλληθωρίζω  αλληθώρησα    50
schießen  ντουφεκίζω  ντουφέκισα    50
schießen  τουφεκίζω  τουφέκισα    50
schimpfen  βρίζω*  έβρισα    50
Schimpfgeste machen, eine bestimmte   

griechische
μουντζώνω  μούντζωσα    6

schlachten  σφάζω*  έσφαξα    12
schlafen  κοιμάμαι / κοιμούμαι  κοιμήθηκα    46
schläfrig sein  νυστάζω  νύσταξα    12
schlagen  βαρώ  βάρεσα    68
schlagen  δέρνω*  έδειρα    27
schlagen  κρούω*  έκρουσα    7
schlagen  κτυπώ / χτυπώ  κτύπησα / χτύπησα    4
schlagen  χτυπώ / κτυπώ  χτύπησα    4
schlecht werden  αλλοιώνομαι  αλλοιώθηκα    15
schleppen, sich  σέρνομαι  σύρθηκα    15
schließen  κλείνω*  έκλεισα    44
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schließen  συμπεραίνω  συμπέρανα    10
schlucken  καταπίνω  κατάπια    67
schlucken  χάφτω*  έχαψα    8
schlürfen  ρουφώ  ρούφηξα    70
schlussfolgern  συμπεραίνω  συμπέρανα    10
schmelzen  λειώνω*  έλειωσα    6
Schmerz haben  πονώ  πόνεσα    68
schmieden  σφυροκοπώ  σφυροκόπησα    5
schmieren  αλείφω / αλείβω  άλειψα    8
schminken, sich  βάφομαι  βάφτηκα    15
schmücken  στολίζω  στόλισα    50
schmutzig machen  λερώνω  λέρωσα    6
schnarchen  ροχαλίζω  ροχάλισα    50
schneiden  κόβω*  έκοψα    8
schneiden lassen, sich die Haare  κουρεύομαι  κουρεύτηκα    15
schneidern  ράβω*  έραψα    8
schneien: es schneit  χιονίζει ◊  χιόνισε    
schneller werden  επιταχύνω  επιτάχυνα    45
schön werden  ομορφαίνω  ομόρφυνα    19
schöpfen  αντλώ  άντλησα    5
schöpfen  δημιουργώ  δημιούργησα    5
schreiben  γράφω*  έγραψα    8
schreien  κραυγάζω  κραύγασα    50
schreien  φωνάζω  φώναξα    12
Schuld haben  φταίω*  έφταιξα    81
schulden  οφείλω να   Ø Aorist    54
schütteln  ταράζω  τάραξα    12
schütteln, sich  τινάζομαι  τινάχτηκα    15
schützen  φυλώ / φυλάσσω  φύλαξα    12
schwächer werden  χαμηλώνω  χαμήλωσα    6
schwanken  ταλαντεύω  ταλάντευσα    14
schwanken: es schwankt  κυμαίνεται ◊  κυμάνθηκε    
schwarz/braun werden  μαυρίζω  μαύρισα    50
schwärzen  μαυρίζω  μαύρισα    50
schweifen lassen, den Blick  ρεμβάζω  ρέμβασα    50
schweigen  σιωπώ  σιώπησα    4
schweigen  σωπαίνω  σώπασα    75
schwer werden  βαραίνω  βάρυνα    19
schwimmen  κολυμπώ  κολύμπησα    4
schwindlig machen  ζαλίζω  ζάλισα    50
schwindlig werden  ζαλίζομαι  ζαλίστηκα    73
schwitzen  ιδρώνω  ίδρωσα    6
schwören  ορκίζομαι  ορκίστηκα    73
schwören lassen, jdn  ορκίζω  όρκισα    50
segeln  αρμενίζω  αρμένισα    50
segnen  ευλογώ  ευλόγησα    5
sehen  βλέπω  είδα    22
sehnen, sich  λαχταρώ  λαχτάρησα    5
sehnen, sich  αναζητώ  αναζήτησα    38
Sehnsucht empfinden  νοσταλγώ  νοστάλγησα    5
sehnsüchtig warten  καρτερώ   καρτέρησα    5
sein  είμαι  ήμουν    1
selten sein  σπανίζω  σπάνισα    50
senden  στέλνω* / στέλλω  έστειλα    9
senken  χαμηλώνω  χαμήλωσα    6
servieren  σερβίρω  σερβίρισα    71
serviert  σερβίρομαι  σερβιρίστηκα    73
setzen  καθίζω  κάθισα    50
setzen  θέτω*  έθεσα    50
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setzen, auf etw.  ποντάρω  πόνταρα    59
setzen, sich  κάθομαι  κάθησα / έκατσα    51/50
sichern  σιγουρεύω  σιγούρεψα    31
sichtbar machen  φανερώνω  φανέρωσα    6
simulieren  προσποιούμαι  προσποιήθηκα    72
singen  τραγουδώ  τραγούδησα    4
singen, in der Kirche  ψέλνω*  έψαλα    82
sitzen  κάθομαι  κάθησα / έκατσα    51/50
skizzieren  ιχνογραφώ  ιχνογράφησα    5
Sklave: zum Sklaven machen, jdn  σκλαβώνω  σκλάβωσα    6
Sommer: es wird Sommer  καλοκαιριάζει ◊  καλοκαίριασε    
sonnen, sich  λιάζομαι  λιάστηκα    66
Sorgen machen  στενοχωριέμαι  στενοχωρήθηκα    3
sorgen, sich  ανησυχώ  ανησύχησα    5
sorgen, sich  νοιάζομαι  νοιάστηκα    66
spannen  τεντώνω  τέντωσα    6
spazieren gehen  περπατώ  περπάτησα    38
speichern  αποθηκεύω  αποθήκευσα    14
spendieren  κερνώ  κέρασα    61
spielen  παίζω*  έπαιξα    12
spielen: es wird gespielt Theater/Kino  παίζεται ◊  παίχθηκε    
spinnen  κλώθω*  έκλωσα    50
sprechen  μιλώ  μίλησα    4
sprechen, undeutlich  ψευδίζω  ψεύδισα    50
sprießen  φυτρώνω  φύτρωσα    6
sprießen  ξεφυτρώνω  ξεφύτρωσα    6
springen  πηδώ  πήδηξα / πήδησα    65
springen  σαλτάρω  σάλταρα    59
springen, an die Luft  τινάζομαι  τινάχτηκα    15
springen, vor Freude  χοροπηδώ  χοροπήδησα    4
stagnieren  λιμνάζω  λίμνασα    50
stärker werden  δυναμώνω  δυνάμωσα    6
stattfinden  γίνομαι*  έγινα    51
stechen  σφάζω*  έσφαξα    12
stecken  βάζω*  έβαλα    18
stehen  στέκομαι  στάθηκα    51
Stehen: zum Stehen bringen  σταματώ  σταμάτησα    4
stehlen  κλέβω*  έκλεψα    8
steigen  ανεβαίνω  ανέβηκα    11
stellen  βάζω*  έβαλα    18
stellen  θέτω*  έθεσα    50
stellen, sich der Realität  προσγειώνομαι  προσγειώθηκα    15
stellen, sich Polizei  παρουσιάζομαι  παρουσιάστηκα    66
sterben  πεθαίνω  πέθανα    10
sticken  κεντώ  κέντησα    4
stiften, Unruhe  διαταράσσω / διαταράζω  διατάραξα    12
stillen  βυζαίνω  βύζαξα    24
stillen, Durst  ξεδιψώ  ξεδίψασα    61
stinken  βρομώ  βρώμισα    4
stolpern  μπουρδουκλώνω  μπουρδούκλωσα    6
stolpern  σκοντάφτω  σκόνταψα    8
stolz betrachten, jdn  καμαρώνω  καμάρωσα    6
stolz sein  περηφανεύομαι  περηφανεύτηκα    15
stolz sein  υπερηφανεύομαι  υπερηφανεύτηκα    15
stolz sein  καμαρώνω  καμάρωσα    6
stören  ενοχλώ  ενόχλησα    5
stören  εμποδίζω  εμπόδισα    50
stören  πειράζω  πείραξα    12
stoßen  σπρώχνω*  έσπρωξα    12



ALPHABETISCHE VERBLISTE DEUTSCHVERBTABELLEN GRIECHISCH

© PONS GmbH 28

stoßen  ωθώ  ώθησα    5
stottern  ψελλίζω  ψέλλισα    50
stottern  ψευδίζω  ψεύδισα    50
straffziehen  τεντώνω  τέντωσα    6
strahlen  λάμπω*  έλαμψα    8
strapazieren  ταλαιπωρώ  ταλαιπώρησα    5
strapazieren  ταλαιπωρώ  ταλαιπώρησα    5
strebsam  φιλοδοξώ  φιλοδόξησα    5
streicheln  χαϊδεύω  χάιδεψα    31
streichen  βάφω*  έβαψα    8
streiten  μαλώνω  μάλωσα    6
streiten, sich  τσακώνομαι  τσακώθηκα    15
stricken  πλέκω*  έπλεξα    12
studieren  σπουδάζω  σπούδασα    50
studieren  φοιτώ  φοίτησα    4
stürzen  πέφτω*  έπεσα    50
stützen  ακουμπώ  ακούμπησα    4
stützen  στηρίζομαι  στηρίχθηκα    15
stützen, sich  στηρίζομαι  στηρίχθηκα    15
stützen, sich auf etw.  ορμώ  όρμησα    4
subtrahieren  αφαιρώ  αφαίρεσα    57
suchen  αναζητώ  αναζήτησα    38
suchen  γυρεύω  γύρεψα    31
suchen  ζητώ  ζήτησα    38
suchen  ψάχνω*  έψαξα    12
sündigen  αμαρταίνω / αμαρτάνω  αμάρτησα    17
süßen  γλυκαίνω  γλύκανα    10
symbolisieren  συμβολίζω  συμβόλισα    50

T
Tag: es wird Tag  ξημερώνει ◊  ξημέρωσε    
tagen: es tagt mit besonders schönem   

Sonnenaufgang
γλυκοχαράζει ◊  γλυκοχάραξε    

tanzen  χορεύω  χόρεψα    31
tätig sein  διενεργώ  διενήργησα    5
taufen  βαφτίζω / βαπτίζω  βάφτισα / βάπτισα    50
täuschen  εξαπατώ  εξαπάτησα    4
täuschen  ξεγελώ  ξεγέλασα    61
Teil von etw. sein  αποτελώ  αποτέλεσα    57
teilen  διαιρώ*  διαίρεσα    57
teilen  μοιράζω  μοίρασα    50
teilen  χωρίζω  χώρισα    50
teilen, sich  διαιρούμαι  διαιρέθηκα    72
teilen, sich etw.  μοιράζομαι  μοιράστηκα    66
telefonieren  τηλεφωνώ  τηλεφώνησα    5
telegrafieren  τηλεγραφώ  τηλεγράφησα    5
tendieren  συγκλίνω*  συνέκλινα    45
tendieren  τείνω*  έτεινα    45
terrorisieren  τρομοκρατώ  τρομοκράτησα    5
teurer werden  ακριβαίνω  ακρίβυνα    19
töten  δολοφονώ  δολοφώνησα    5
töten  θανατώνω  θανάτωσα    6
töten  σκοτώνω  σκότωσα    6
tragen  κουβαλώ  κουβάλησα    4
transportieren  κουβαλώ  κουβάλησα    4
transportieren  μεταφέρω*  μετέφερα    42
tratschen  κουτσομπολεύω  κουτσομπόλεψα    31
trauen  στεφανώνω  στεφάνωσα    6
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trauen lassen, sich  στεφανώνομαι  στεφανώθηκα    15
trauen, sich etw. nicht  δειλιάζω  δείλιασα    50
träumen  ονειρεύομαι  ονειρεύτηκα    15
traurig machen jdn  θλίβω*  έθλιψα    8
traurig machen, jdn  στενοχωρώ / στεναχωρώ  στενοχώρησα /   

στεναχώρησα
  5

traurig sein  θλίβομαι   θλίφτηκα    15
traurig werden  θλίβομαι   θλίφτηκα    15
treffen  συναντώ  συνάντησα    4
treffen  πετυχαίνω  πέτυχα    77
treffen, (sich)  ανταμώνω  αντάμωσα    6
treffen, sich  σμίγω*  έσμιξα    12
treffen, sich  συναντιέμαι  συναντήθηκα    3
treiben, auf dem Wasser  πλέω*  έπλευσα    69
treiben, es zu weit  παρακάνω  παράκανα    45
treiben, Sport  γυμνάζομαι  γυμνάστηκα    66
trennen  χωρίζω  χώρισα    50
treten  πατώ  πάτησα    38
trinken  πίνω*  ήπια    67
Trinkgeld geben  φιλοδωρώ  φιλοδώρησα    5
trocken husten  ξεροβήχω  ξερόβηξα    12
trockenlegen  ξεραίνω / ξηραίνω  ξέρανα / ξήρανα    10
trocknen  σκουπίζω  σκούπισα    50
trocknen  στεγνώνω  στέγνωσα    6
trocknen  ξεραίνω / ξηραίνω  ξέρανα / ξήρανα    10
tropfen  στάζω*  έσταξα    12
trösten  παρηγορώ  παρηγόρησα    5
tun  κάνω*  έκανα    45
tun  πράττω*  έπραξα    12
tyrannisieren  τυραννώ  τυράννησα    5

U/Ü
übel bekommen  βλάπτω*  έβλαψα    8
überflüssig sein  περισσεύω  περίσσεψα    31
übergeben  παραδίδω* / παραδίνω*  παρέδωσα    30
übergeben, sich  ξερνώ  ξέρασα    61
überholen  προσπερνώ  προσπέρασα    61
überholen  ξεπερνώ  ξεπέρασα    61
überlassen  αφήνω  άφησα    44
überlaufen  ξεχειλίζω  ξεχείλισα    50
überleben  επιβιώνω  επιβίωσα    6
überlegen  σκέφτομαι  σκέφτηκα    15
überliefern  παραδίδω* / παραδίνω*  παρέδωσα    30
übermitteln  μεταδίδω*  μετέδωσα    30
übernachten  διανυκτερεύω  διανυκτέρευσα    14
überqueren  διασχίζω*  διέσχισα    50
überraschen  ξαφνιάζω  ξάφνιασα    50
überschreiten  παραβιάζω  παραβίασα    50
überschwemmen  πλημμυρίζω  πλημμύρισα    50
übersehen  παραβλέπω  παράβλεψα    22
übersetzen  μεταφράζω*  μετέφρασα    50
übertragen  μεταδίδω*  μετέδωσα    30
übertreffen  ξεπερνώ  ξεπέρασα    61
übertreiben  μεγαλοποιώ  μεγαλοποίησα    5
übertreiben  παραλέω  παραείπα    47
übertreiben  υπερβάλλω*  υπερέβαλα    9
überwinden  ξεπερνώ  ξεπέρασα    61
überwinden  περνώ  πέρασα    61
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überzeugen  πείθω*  έπεισα    50
umarmen  αγκαλιάζω  αγκάλιασα    50
umarmen  ασπάζομαι  ασπάστηκα    66
umbringen  δολοφονώ  δολοφώνησα    5
umbringen, sich  αυτοκτονώ  αυτοκτόνησα    5
umdrehen  γυρίζω   γύρισα    28
umdrehen  στρέφω*  έστρεψα    8
umfassen  περιλαμβάνω*  περιέλαβα    41
umgestalten  μετατρέπω*  μετέτρεψα    8
umherlaufen  κυκλοφορώ  κυκλοφόρησα    5
umhertragen  περιφέρω*  περιέφερα    42
Umlauf: im Umlauf sein  κυκλοφορώ  κυκλοφόρησα    5
umrühren  ανακατεύω / ανακατώνω  ανακάτεψα    31/6
umstellen  προσαρμόζω  προσάρμοσα    50
umtauschen  ανταλλάζω / ανταλλάσσω  αντάλλαξα    12
umwandeln  μετατρέπω*  μετέτρεψα    8
umwandeln, sich  μεταμορφώνομαι  μεταμορφώθηκα    15
umziehen  μετακομίζω  μετακόμισα    50
umzingeln  περικυκλώνω  περικύκλωσα    6
unbrauchbar machen  αχρηστεύω  αχρήστεψα    31
ungeduldig sein  ανυπομονώ να   ανυπομόνησα    5
ungerecht behandeln  αδικώ  αδίκησα    5
unsympathisch finden  αντιπαθώ  αντιπάθησα    5
unterbrechen  διακόπτω*  διέκοψα    8
unterbreiten  διαδίδω*  διέδωσα    30
unterdrücken  καταπιέζω  καταπίεσα    50
untergehen  βουλιάζω  βούλιαξα    12
untergehen, Sonne  βασιλεύω ◊  βασίλεψα    31
unterhalten  διατρέφω*  διέθρεψα    8
unterhalten  συντηρώ  συντήρησα    5
unterhalten, sich  κουβεντιάζω  κουβέντιασα    50
unterhalten, sich  συζητώ  συζήτησα    38
unterjochen, jdn  υποτάσσω*  υπέταξα    12
unterlassen  παραλείπω*◊  παρέλειψα    8
unterschätzen  υποτιμώ  υποτίμησα    4
unterschätzt werden  υποτιμώμαι  υποτιμήθηκα    32
unterscheiden  ξεχωρίζω  ξεχώρισα    50
unterscheiden, sich  διαφέρω*  διέφερα    42
unterschreiben  υπογράφω*  υπέγραψα    8
unterstreichen  υπογραμμίζω  υπογράμμισα    50
unterstützen  υποστηρίζω  υποστήριξα    12
unterstützen, finanziell  διατρέφω*  διέθρεψα    8
unterstützen, sich gegenseitig  αλληλοϋποστηρίζω  αλληλοϋποστήριξα    12
untersuchen  ψαχουλεύω  ψαχούλεψα    31
untersuchen  ανιχνεύω  ανίχνευσα    14
untersuchen  εξετάζω  εξέτασα    50
untertauchen  βουλιάζω  βούλιαξα    12
unterwerfen  υποτάσσω*  υπέταξα    12
unterziehen, sich  υφίσταμαι  υπέστην    79

V
variieren  ποικίλλω  ποίκιλα    9
verabscheuen  απεχθάνομαι  απεχθάνθηκα    15
verabschieden  αποχαιρετώ  αποχαιρέτησα    4
verachten  περιφρονώ  περιφρόνησα    5
verachtet werden  περιφρονούμαι  περιφρονήθηκα    72
veralten  παλιώνω  πάλιωσα    6
verändern  ποικίλλω  ποίκιλα    9
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verarmen  φτωχαίνω  φτώχυνα    19
verarzten  γιατρεύω  γιάτρεψα    31
verarztet werden  γιατρεύομαι  γιατρεύτηκα    15
verbannen  αποβάλλω*  απέβαλα    9
verbarrikadieren  οχυρώνομαι  οχυρώθηκα    15
verbessern  διορθώνω  διόρθωσα    6
verbessern, sich  διορθώνομαι  διορθώθηκα    15
verbessert werden  διορθώνομαι  διορθώθηκα    15
verbeugen, sich  υποκλίνομαι  υποκλίθηκα    15
verbeugen, sich  προσκυνώ  προσκύνησα    4
verbieten  απαγορεύω  απαγόρευσα    14
verbinden  συνδέω*  συνέδεσα    74
verbinden  συνδυάζω*  συνδύασα / συνεδύασα    50
verbinden, sich  ενώνομαι  ενώθηκα    15
Verbindung: in Verbindung setzen/stellen  επικοινωνώ  επικοινώνησα    5
verbittern  πικραίνω  πίκρανα    10
verbleiben  παραμένω*  παρέμεινα    49
verblenden  τυφλώνω  τύφλωσα    6
verboten: es ist verboten  απαγορεύεται ◊  απαγορεύθηκε    
verbrauchen  καταναλώνω  κατανάλωσα    6
verbreiten  διαδίδω*  διέδωσα    30
verbreitern  πλαταίνω  πλάτυνα    19
verbreitern  φαρδαίνω  φάρδυνα    19
verbrennen  καίω*  έκαψα    40
verbrennen, sich  καίγομαι  κάηκα    51
verbringen  περνώ  πέρασα    61
verbringen, den Sommer  παραθερίζω  παραθέρισα    50
verbrühen  ζεματίζω  ζεμάτισα    50
verbünden, sich  συμμαχώ  συμμάχησα    5
verdauen  χωνεύω  χώνευσα / χώνεψα    31
verdecken  καλύπτομαι  καλύφθηκα    15
verdecken  πλακώνω  πλάκωσα    6
verderben  χαλώ  χάλασα    61
verdienen  οικονομώ  οικονόμησα    5
verdrehen  διαστρέφω*  διέστρεψα    8
verehren  λατρεύω  λάτρεψα    31
vereinfachen  απλοποιώ   απλοποίησα    5
vereinigen  ενώνω*  ένωσα    6
verengen  στενεύω  στένεψα    31
verfallen  αλλοιώνομαι  αλλοιώθηκα    15
verfallen  ξεπέφτω  ξέπεσα    50
verfaulen  σαπίζω  σάπισα    50
verfliegen  ξεθυμαίνω  ξεθύμανα    10
verfluchen  βλαστφημώ  βλαστήμησα / βλασφήμησα    5
verfluchen  καταριέμαι  καταράστηκα    26
verfolgen  παρακολουθώ  παρακολούθησα    5
verfolgen, Messe  λειτουργούμαι  λειτουργήθηκα    72
verfügen, über etw.  διαθέτω*  διέθεσα    50
Verfügung: etw. zur Verfügung stellen  διαθέτω*  διέθεσα    50
verführen  παρασέρνω / παρασύρω  παρέσυρα    58
vergessen  λησμονώ  λησμόνησα    5
vergessen  ξεχνώ  ξέχασα    61
vergessen  ξεχνιέμαι  ξεχάστηκα    26
vergessen werden  λησμονιέμαι  λησμονήθηκα    3
vergessen, sich  λησμονιέμαι  λησμονήθηκα    3
vergesslich  αφαιρούμαι  αφαιρέθηκα    72
vergeuden  σπαταλώ  σπατάλησα    4
vergewaltigen  βιάζω  βίασα    50
vergewissern, sich  σιγουρεύω  σιγούρεψα    31
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vergleichen  συγκρίνω*  συνέκρινα    45
vergleichen  μετριέμαι  μετρήθηκα    3
vergleichen, sich  συγκρίνομαι  συγκρίθηκα    15
vergrößern  διογκώνω  διόγκωσα    6
vergrößern  μεγεθύνω  μεγένθυνα    19
verhandeln  παζαρεύω  παζάρεψα    31
verhärten  πετρώνω  πέτρωσα    6
verheiraten  παντρεύω  πάντρεψα    31
verhexen  ματιάζω  μάτιασα    50
verhindern  εμποδίζω  εμπόδισα    50
verhüllen  σκεπάζω  σκέπασα    50
verkaufen  πουλώ  πούλησα    4
verkaufen: zu verkaufen  πωλείται ◊  πουλήθηκε    
verkehren  συχνάζω  σύχνασα    50
verkleiden  μεταμφιέζω  μεταμφίεσα    50
verkümmern  μαραίνομαι  μαράθηκα    15
verkünden, etw.  διαλαλώ  διαλάλησα    5
verlangen  απαιτώ  απαίτησα    5
verlangen  ζητώ  ζήτησα    38
verlängern  μακραίνω  μάκρυνα    19
verlängern  παρατείνω*  παρέτεινα    45
verlassen  εγκαταλείπω*  εγκατέλειψα    8
verlassen  αφήνω  άφησα    44
verlassen  παρατώ  παράτησα    4
verlassen, sich auf jmd.  βασίζομαι  βασίστηκα    73
verleihen  απονέμω*  απένειμα    49
verletzen  πληγώνω  πλήγωσα    6
verletzen  τραυματίζω  τραυμάτισα    50
verletzen  παραβιάζω  παραβίασα    50
verletzen, sich  τραυματίζομαι  τραυματίστηκα    73
verlieben, sich  ερωτεύομαι  ερωτεύτηκα    15
verlieren  χάνω*  έχασα    44
verlieren, sich  χάνομαι  χάθηκα    15
verloren gehen  χάνομαι  χάθηκα    15
verloren sein  χάνομαι  χάθηκα    15
verlosen  κληρώνω  κλήρωσα    6
vermehren  πληθαίνω  πλήθυνα    19
vermehren, sich  αυξάνομαι  αυξήθηκα    15
vermeiden  αποφεύγω*  απέφυγα    80
vermieten  ενοικιάζω  ενοικίασα    50
vermieten  νοικιάζω  νοίκιασα    50
vermieten: zu vermieten  ενοικιάζεται ◊  ενοικιάστηκε / ενοικιάσθηκε    
vermissen  νοσταλγώ  νοστάλγησα    5
vermisst werden  αγνοούμαι  αγνοήθηκα    72
vermitteln  μεσολαβώ  μεσολάβησα    5
vermuten  υποθέτω  υπέθεσα    50
verneigen  υποκλίνομαι  υποκλίθηκα    15
vernichten  καταστρέφω  κατέστρεψα    8
veröffentlichen  δημοσιεύω  δημοσίευσα    14
verpassen  χάνω*  έχασα    44
verpesten  μολύνω   μόλυνα    19
verpesten  ρυπαίνω  ρύπανα    10
verpflegen  τροφοδοτώ  τροφοδότησα    5
verpflichten, jdn  υποχρεώνω  υποχρέωσα    6
verpflichten, sich  υποχρεώνομαι  υποχρεώθηκα    15
verpflichten, sich zu etw.  οφείλω να   Ø Aorist    54
verraten  μαρτυρώ  μαρτύρησα    5
verraten  προδίδω  πρόδωσα    50
verraten, jdn  καρφώνω  κάρφωσα    6
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verringern  μειώνω  μείωσα    6
verringern   λιγοστεύω  λιγόστεψα    31
verrückt machen  ζουρλαίνω  ζούρλανα    10
verrückt machen  τρελαίνω  τρέλανα    10
verrückt machen, jdn  ξετρελαίνω  ξετρέλανα    10
verrückt werden  τρελαίνομαι  τρελάθηκα    15
versammeln  συγκεντρώνω  συγκέντρωσα    6
verschaffen  προμηθεύω  προμήθευσα    31
verschärfen  επιδεινώνω  επιδείνωσα    6
verschieben  αναβάλλω*  ανέβαλα    9
verschieden sein  ποικίλλω  ποίκιλα    9
verschlechtern  επιδεινώνω  επιδείνωσα    6
verschlechtern, sich: es verschlechtert sich επιδεινώνεται ◊  επιδεινώθηκε    
verschleißen  φθείρω*  έφθειρα    42
verschließen, sich  κλείνομαι  κλείστηκα    66
verschlingen  χάφτω*  έχαψα    8
verschönern  ομορφαίνω  ομόρφυνα    19
verschütten  χύνω*  έχυσα    44
verschwenden  σπαταλώ  σπατάλησα    4
verschwinden  εξαφανίζομαι  εξαφανίστηκα    73
verschwören, sich  συνωμοτώ  συνωμότησα    5
versenken  βουλιάζω  βούλιαξα    12
versetzen  προάγω   προήγαγα    34
versichern  βεβαιώνω  βεβαίωσα    6
versichern  σφαλίζω  σφάλισα    50
versiegeln  σφραγίζω  σφράγισα    50
versöhnen  μονοιάζω  μόνοιασα    50
versöhnen, sich  συμφιλιώνομαι  συμφιλιώθηκα    15
versorgen  τροφοδοτώ  τροφοδότησα    5
verspäten, sich  αργώ  άργησα    5
verspäten, sich  καθυστερώ  καθυστέρησα    5
versperren  φράζω* / φράσσω*  έφραξα    12
verspotten  κοροϊδεύω  κορόιδεψα    31
versprechen - Konjugation wie   

απομακρύνομαι, aber vor den Verb-
Endungen, die mit θ beginnen, wird der 
Vokal ε eingefügt. Partizip: όμενος; 
Aorist: έθηκα

υπόσχομαι  υποσχέθηκα    15

verständigen, sich  συνεννοούμαι  συνεννοήθηκα    72
verstärken  ενισχύω  ενίσχυσα    35
verstärken  τονώνω  τόνωσα    6
verstecken  κρύβω*  έκρυψα    8
verstecken, sich  κρύβομαι  κρύφτηκα    15
verstecken, sich  τρυπώνω  τρύπωσα    6
verstehen  καταλαβαίνω  κατάλαβα    41
verstehen  κατανοώ  κατανόησα    5
verstehen, sich  συνεννοούμαι  συνεννοήθηκα    72
versteinern  πετρώνω  πέτρωσα    6
verstreuen  σκορπίζω  σκόρπισα    50
verstricken, sich  μπλέκω*  έμπλεξα    12
verstricken, sich  περιπλέκομαι  περιπλέχθηκα    15
versuchen  επιχειρώ  επιχείρησα    5
versuchen  προσπαθώ  προσπάθησα    5
vertagen  αναβάλλω*  ανέβαλα    9
verteidigen, sich  απολογούμαι  απολογήθηκα    72
verteuern  ακριβαίνω  ακρίβυνα    19
vertonen  μελοποιώ  μελοποίησα    5
vertragen, sich  μονοιάζω  μόνοιασα    50
Vertrauen verlieren  απογοητεύομαι  απογοητεύτηκα    15
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vertreiben  διώχνω*  έδιωξα    12
vertreten  εκπροσωπώ  εκπροσώπησα    5
vertrocknen  ξεραίνομαι  ξεράθηκα    15
vertrocknen  μαραίνομαι  μαράθηκα    15
vertuschen  σκεπάζω  σκέπασα    50
verunreinigt  μολύνομαι  μολύνθηκα    15
verursachen  επιφέρω*  επέφερα    42
verursachen  προκαλώ  προκάλεσα    57
vervollkommnen  ολοκληρώνομαι  ολοκληρώθηκα    15
verwahrlosen  ξεπέφτω  ξέπεσα    50
verwaisen  ορφανεύω  ορφάνεψα    31
verwalten  διαχειρίζομαι  διαχειρίστηκα    73
verwandeln  μεταμορφώνομαι  μεταμορφώθηκα    15
verwandt sein  συγγενεύω  συγγένεψα    31
verwechseln  μπερδεύω  μπερδεύτηκα    31
verweisen  παραπέμπω  παρέπεμψα    8
verwelken  μαραίνομαι  μαράθηκα    15
verwirklichen  πραγματοποιώ  πραγματοποίησα    5
verwirklichen, sich  πραγματοποιούμαι  πραγματοποιήθηκα    72
verwirren  ζαλίζω  ζάλισα    50
verwöhnen  περιποιούμαι  περιποιήθηκα    72
verwöhnen  χαϊδεύω  χάιδεψα    31
verwüsten  ρημάζω  ρήμαξα    12
verzaubern  μαγεύω  μάγεψα    31
verzeihen  συγχωρώ  συγχώρησα    5
Verzeihung finden  συγχωρούμαι  συγχωρήθηκα    72
verzweifeln  απελπίζομαι  απελπίστηκα    73
voll machen  γεμίζω  γέμισα    50
vollenden  ολοκληρώνω  ολοκλήρωσα    6
vollenden, sich  ολοκληρώνομαι  ολοκληρώθηκα    15
vorahnen  προαισθάνομαι  προαισθάνθηκα    15
vorangehen   προηγούμαι  προηγήθηκα    72
voraussagen  μαντεύω  μάντεψα    31
voraussagen  προμηνύω  προμήνυσα    50
voraussehen  προβλέπω  προέβλεψα / πρόβλεψα    8
vorbeikommen  περνώ  πέρασα    61
vorbereiten  ετοιμάζω  ετοίμασα    50
vorbereiten, sich auf  ετοιμάζομαι  ετοιμάστηκα    66
vorbeugen  προλαβαίνω  πρόλαβα    41
vorbringen  επιφέρω*  επέφερα    42
vorführen  προβάλλω  προέβαλα / πρόβαλα    9
vorhaben  σκοπεύω  σκόπευσα    14
vorkommen: es kommt vor  συμβαίνει να/θα ◊  συνέβη    
vorlegen  παρουσιάζω  παρουσίασα    50
vorlegen  προβάλλω  προέβαλα / πρόβαλα    9
vorrücken  προχωρώ  προχώρησα    5
vorschlagen  προτείνω  πρότεινα    45
vorschlagen  υποδεικνύω*  υπέδειξα    78
vorschreiben: es ist vorgeschrieben  μέλλεται ◊ να  Ø Aorist    
vorsehen: es ist vorgesehen  μέλλεται ◊ να  Ø Aorist    
vorstellen  συσταίνω / συστήνω  σύστησα    17
vorstellen, sich  συσταίνομαι / συστήνομαι  συστήθηκα    15
vorstellen, sich  φαντάζομαι  φαντάστηκα    66
vorstellen, sich etw.  διανοούμαι  διανοήθηκα    72
vortäuschen  προσποιούμαι  προσποιήθηκα    72
vorteilhaft. es ist vorteilhaft  συμφέρει ◊  συνέφερε    
vortragen  κηρύττω  κήρυξα    12
vortragen, laut  απαγγέλλω* / απαγγέλνω*  απήγγειλα    9
vorwarnen  προειδοποιώ  προειδοποίησα    5
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vorwärtsbringen  προάγω   προήγαγα    34
vorwerfen  κατηγορώ  κατηγόρησα    5
vorziehen  προτιμώ  προτίμησα    4
Vorzug haben, den  προηγούμαι  προηγήθηκα    72

W
wach bleiben  ξαγρυπνώ  ξαγρύπνησα    4
wach bleiben  αγρυπνώ  αγρύπνησα    38
wachen  φρουρώ  φρούρησα    5
wachsam sein  αγρυπνώ  αγρύπνησα    38
wachsen, in die Höhe  ψηλώνω  ψήλωσα    6
wackeln  κουνιέμαι  κουνήθηκα    3
wagen  τολμώ  τόλμησα    4
wählen  ψηφίζω  ψήφισα    50
wälzen  κυλώ  κύλησα    4
wälzen, sich  κυλιέμαι  κυλίστηκα    26
wälzen, sich  τσουλώ  τσούλησα    4
warm werden  ζεσταίνομαι  ζεστάθηκα    15
wärmen  ζεσταίνω  ζέστανα    10
warnen  προειδοποιώ  προειδοποίησα    5
warten  αναμένω*   ανέμεινα    49
warten  περιμένω  περίμενα    45
waschen  πλένω*  έπλυνα    52
waschen, Haare  λούζομαι  λούστηκα    66
waschen, jdm die Haare  λούζω*  έλουσα    50
waschen, sich  πλένομαι  πλύθηκα     15
weben  υφαίνω  ύφανα    10
wechseln  αλλάζω  άλλαξα    12
wecken, jdn  σηκώνω  σήκωσα    6
weggehen  φεύγω*  έφυγα    80
wegnehmen  αφαιρώ  αφαίρεσα    57
wegradieren  σβήνω*  έσβησα    44
wegschicken  διώχνω*  έδιωξα    12
wegschnappen  αρπάζω  άρπαξα    12
weh tun  πονώ  πόνεσα    68
weigern, sich  αρνούμαι  αρνήθηκα    72
weinen  δακρύζω  δάκρυσα    50
weinen  κλαίω*  έκλαψα    40
weiß streichen  ασπρίζω  άσπρισα    50
weiß werden  ασπρίζω  άσπρισα    50
weitergehen  προχωρώ  προχώρησα    5
weitermachen  συνεχίζω  συνέχισα    50
weitermachen  εξακολουθώ  εξακολούθησα    5
wenden  στρέφω*  έστρεψα    8
wenden an, sich  προσφεύγω  προσέφυγα    80
wenden, sich  στρέφομαι  στράφηκα    51
wenden, sich an jdn  απευθύνομαι  απευθύνθηκα    15
weniger werden  λιγοστεύω  λιγόστεψα    31
werben  διαφημίζω  διαφήμισα    50
werden  γίνομαι*  έγινα    51
werfen  πετώ  πέταξα    63
werfen  ρίχνω*  έριξα    12
werfen, mit Steinen  λιθοβολώ  λιθοβόλησα    5
werken  μαστορεύω  μαστόρεψα    31
wert: es ist wert  αξίζει ◊   Ø Aorist    
wetteifern  ανταγωνίζομαι  ανταγωνίστηκα    73
wetteifern  συναγωνίζομαι  συναγωνίστηκα    73
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Wetter: das Wetter wird schön* *Im   
Sprachgebrauch meistens metaphorisch 
für „die Stimmung von einer Person hellt 
sich auf/wird besser“ 

καλοσυνεύει  καλοσύνεψε    

widerhallen  ηχώ  ήχησα    5
widerlegen  αντικρούω*  αντέκρουσα    7
widersetzen, sich  αντιδρώ*  αντέδρασα    61
widersprechen  διαφωνώ  διαφώνησα    5
Widerstand leisten  αντιστέκομαι  αντιστάθηκα    15
widerstehen  αντιστέκομαι  αντιστάθηκα    15
widmen, sich einer Sache  αφοσιώνομαι  αφοσιώθηκα    15
widmen, sich einer Sache mit Eifer  καταγίνομαι  καταγίνηκα    51
wieder finden  ξαναβρίσκω  ξαναβρήκα     23
wieder probieren  ξαναδοκιμάζω  ξαναδοκίμασα    50
wiederaufbauen  ξαναχτίζω / ξανακτίζω  ξανάχτισα / ξανάκτισα    50
wiederbeleben  αναζωογονώ  αναζωογόνησα    5
wiederbeleben  ξαναζωντανεύω  ξαναζωντάνεψα    31
wiederbeleben  ζωντανεύω  ζωντάνεψα    31
wiederbeleben jdn  συνεφέρνω  συνέφερα    42
wiederbringen  ξαναεπαναφέρνω  ξαναέφερα    42
wiedereröffnen  ξανανοίγω  ξανάνοιξα    12
wiederherstellen  ξαναεπαναφέρνω  ξαναέφερα    42
wiederholen  επαναλαμβάνω*  επανέλαβα    41
wiederholen  ξαναλέω  ξαναείπα    47
wiederholen, sich  επαναλαμβάνομαι  επαναλήφθηκα    15
wiederholt klopfen  ξαναχτυπώ / ξανακτυπώ  ξαναχτύπησα / ξανακτύπησα   4
wiederkehren  ξαναγυρίζω  ξαναγύρισα    50
wiedersehen  ξαναβλέπω  ξαναείδα / ξανάδα    22
wiegen  ζυγίζω  ζύγισα    50
Winter: es wird Winter  χειμωνιάζει ◊  χειμώνιασε    
wischen  σκουπίζω  σκούπισα    50
wissen  ξέρω*  ήξερα    53
wissen, nicht  αγνοώ  αγνόησα    5
wohnen  κατοικώ  κατοίκησα    5
wohnen  μένω*  έμεινα    49
wollen  θέλω*  θέλησα    39
wuchern  φουντώνω  φούντωσα    6
wund laufen, sich die Füße  ξεποδαριάζομαι  ξεποδαριάστηκα    66
wundern  θαυμάζω  θαύμασα    50
wundern, sich  απορώ  απόρησα    5
wünschen  επιθυμώ  επιθύμησα    5
wünschen  εύχομαι  ευχήθηκα    15
wünschen, jdm etw.  εύχομαι  ευχήθηκα    15
würgen  πνίγω*  έπνιξα    12
Wurzeln schlagen  ριζώνω  ρίζωσα    44
würzen  νοστιμεύω  νοστίμεψα    31
wüten  λυσσομανώ   λυσσομάνησα    4
wütend werden  εξαγριώνομαι  εξαγριώθηκα    15

Z
zählen  μετρώ*  μέτρησα    4
zähmen  ημερεύω  ημέρεψα    31
zaubern  μαγεύω  μάγεψα    31
zeichnen  ιχνογραφώ  ιχνογράφησα    5
zeichnen  σχεδιάζω  σχεδίασα    50
zeigen  δείχνω*  έδειξα    12
zeigen, sich  παρουσιάζομαι  παρουσιάστηκα    66
zeigen, sich  προβάλλω  προέβαλα / πρόβαλα    9
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Zeit haben  προλαβαίνω  πρόλαβα    41
Zeit messen  χρονομετρώ  χρονομέτρησα    5
Zeit verlieren  χρονοτριβώ  χρονοτρίβησα    5
zelten  κατασκηνώνω  κατασκήνωσα    6
zerbrechen  τσακίζομαι  τσακίστηκα    73
zerfetzen  κουρελιάζω  κουρέλιασα    50
zerknittern  ζαρώνω  ζάρωσα    6
zerknittern  τσαλακώνω  τσαλάκωσα    6
zermalmen  συντρίβω*  συνέτριψα    8
zerreißen  ξεσκίζω  ξέσκισα    50
zerreißen  σκίζω* / σχίζω*  έσχισα    50
zerreißen  σχίζω  έσχισα    50
zerschmettern  πλακώνω  πλάκωσα    6
zerschneiden  ψαλιδίζω  ψαλίδισα    50
zerspringen  σκάζω* / σκάω*  έσκασα    50
zerstören  αχρηστεύω  αχρήστεψα    31
zerstören  καταστρέφω  κατέστρεψα    8
zerstören  χαλώ  χάλασα    61
zerstören, sich  καταστρέφομαι  καταστράφηκα    15
zerstört werden  καταστρέφομαι  καταστράφηκα    15
zerstreuen  ψεκάζω  ψέκασα    50
zerzausen  τσαλακώνω  τσαλάκωσα    6
ziehen  τραβώ  τράβηξα    70
ziehen, jdn  τραβολογώ  τραβολόγησα    5
zielen  σκοπεύω  σκόπευσα    14
zielen  σημαδεύω  σημάδεψα    31
zittern  τουρτουρίζω  τουρτούρισα    50
zittern  τρέμω  Ø Aorist    45
zögern  δειλιάζω  δείλιασα    50
zögern  διστάζω  δίστασα    50
zornig werden  θυμώνω  θύμωσα    6
zuckern  ζαχαρώνω  ζαχάρωσα    6
zudecken  σκεπάζω  σκέπασα    50
zudecken  καλύπτομαι  καλύφθηκα    15
zudecken  καλύπτω  κάλυψα    8
zudecken, sich  σκεπάζομαι  σκεπάστηκα    66
zudrücken, ein Auge  παραβλέπω  παράβλεψα    22
zufrieden stellen  ικανοποιώ  ικανοποίησα    5
zufrieden stellen, sich  ικανοποιούμαι  ικανοποιήθηκα    72
zugelassen werden (Universität, als   

Zeuge vor Gericht)
εισάγομαι  εισήχθηκα    33

zulegen, Gewicht  βαραίνω  βάρυνα    19
zumachen  κλείνω*  έκλεισα    44
zunehmen  παχαίνω  πάχυνα    19
zurückgehen  οπισθοχωρώ  οποσθοχώρησα    5
zurückhalten  κρατιέμαι   κρατήθηκα    3
zurückhalten  συγκρατώ  συγκράτησα    5
zurückholen, ins Leben  συνεφέρνω  συνέφερα    42
zurückkehren  επιστρέφω*  επέστρεψα    8
zurückkehren   γυρίζω   γύρισα    28
zurücksenden  επιστρέφω*  επέστρεψα    8
zurückstoßen  απωθώ  απώθησα    5
zurückweichen  υποχωρώ  υποχώρησα    5
zurückweisen  αντικρούω*  αντέκρουσα    7
zurückweisen  αποκρούω*  απέκρουσα    7
zurückzahlen  ξεπληρώνω  ξεπλήρωσα    6
zurückziehen, sich  απομονώνομαι  απομονώθηκα     15
zurückziehen, sich  οπισθοχωρώ  οποσθοχώρησα    5
zurückziehen, sich  υποχωρώ  υποχώρησα    5



ALPHABETISCHE VERBLISTE DEUTSCHVERBTABELLEN GRIECHISCH

© PONS GmbH 38

zusammenarbeiten  συνεργάζομαι  συνεργάστηκα    66
zusammenbrechen  σωριάζομαι  σωριάστηκα    66
zusammendrücken  πλακώνω  πλάκωσα    6
zusammenfallen  συμπίπτω*  συνέπεσα    50
zusammenlegen  διπλώνω  δίπλωσα    6
zusammennehmen, sich  μαζεύομαι  μαζεύτηκα    15
zusammennehmen, sich  σφίγγομαι  σφίχτηκα    15
zusammenpassen  ταιριάζω  ταίριαξα    12
zusammenstoßen  αλληλοσυγκρούομαι  αλληλοσυγκρούστηκα    6
zusammenstoßen  τρακάρω  τράκαρα    59
zusammenstoßen  τσουγκρίζω  τσούγκρίσα    50
zusammenwohnen  συγκατοικώ  συγκατοίκησα    5
zuschließen  σφαλίζω  σφάλισα    50
zustimmen  εγκρίνω*  ενέκρινα    45
zustimmen  δικαιώνω  δικαίωσα    6
zustopfen  βουλώνω  βούλωσα    6
zustoßen  τυχαίνω* να  έτυχα    77
zuteilen  χορηγώ  χορήγησα    5
zuvorkommen  προλαβαίνω  πρόλαβα    41
zuweisen  προορίζω  προόρισα    50
zweifeln  αμφιβάλλω*  αμφέβαλα    9
zwingen  βιάζω  βίασα    50
zwingen  αναγκάζω  ανάγκασα    50
zwingen  υποχρεώνω  υποχρέωσα    6
zwingen, zu etw.  επιβάλλω*  επέβαλα    9
zwitschern  κελαηδώ  κελάηδησα    4


